
План проведення конференцій і семінарів 

на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

(2021 рік) 
 

№ Назва конференції/ семінару Дата 

проведення 

Відповідальна особа за 

проведення заходу 

Реєстрація 

1.  Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених  

«Наукова ініціатива 

іноземних студентів та 

аспірантів» 

 

04 березня  

2021 року 

кафедра мовної 

підготовки,  

доцент Уварова Тетяна 

Юріївна,  

т. (057) 707-36-81 

kafmp@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 847 від  

16 грудня 2020 

року 

2.  ХІV Міжнародна наукова 

конференція здобувачів  

вищої освіти  

«Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді» 

12 березня  

2021 року 

кафедра економіки і 

підприємництва,  

доцент Блага Вікторія 

Вікторівна 

т. (050) 610-10-14, 

т. (057) 738-77-87, 

blagavikvik@meta.ua 

Лист МОН 

3.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених  

«Класичні та прикладні 

аспекти спадкоємної 

математичної підготовки у 

ЗВО: історичний та сучасний 

погляд молодих вчених і 

здобувачів вищої освіти»  

 

08-09 

квітня  

2021 року 

кафедра вищої 

математики,  

доцент Ємельянова 

Тетяна Вікторівна,  

т.(057) 707-37-37 

vmatem@khadi.kharkov.ua 

Лист МОН 

4.  83-я Міжнародна наукова 

конференція студентів 

університету 

12-16 

квітня 2021 

року 

вчений секретар,  

доцент Прилуцька 

Людмила Анатоліївна, 

т. (057) 707-37-72 

sci_khadi@ukr.net 

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 850 від  

16 грудня 2020 

року 

5.  85-а Міжнародна науково-

технічна та науково-

методична конференція 

університету 

11-14 

травня 2021 

року 

вчений секретар, 

доцент Прилуцька 

Людмила Анатоліївна, 

т. (057) 707-37-72, 

sci_khadi@ukr.net 

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 851 від  

16 грудня 2020 

року 

6.  Міжнародна науково-

практична конференція за 

участю молодих науковців  

«Галузеві проблеми 

екологічної безпеки – 2021» 

20 жовтня 

2021 року 

кафедра екології,  

доцент Желновач Ганна 

Миколаївна 

т. (057) 707-37-41 

ecol.stud.conf.khadi@gmai

l.com 

 

Лист МОН 
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7.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

«Перспективні наукові 

проблеми у розвитку 

проектування, випробувань 

та експлуатації у галузевому 

машинобудуванні» 

28 жовтня  

2021 року 

кафедра будівельних і 

дорожніх машин,  

доцент Щербак Олег 

Віталійович 

т. (097) 233-30-83 

kaf_bdm@ukr.net 

Лист МОН 

8.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених  

«Метрологічні аспекти 

прийняття рішень в умовах 

роботи на техногенно 

небезпечних об’єктах» 

02-03 

листопада 

2021 року 

кафедра метрології та 

безпеки життєдіяльності,  

завідувач кафедри 

Полярус Олександр 

Васильович 

т. (096) 213-08-89 

poliarus.kharkov@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 860 від  

16 грудня 2020 

року 

9.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених  

«Комп’ютерно-інтегровані 

технології автоматизації 

технологічних процесів на 

транспорті та у виробництві» 

10 

листопада 

2021 року 

кафедра автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих технологій,  

доцент Ільге Ігор 

Генріхович  

т. (050) 401-91-69 

ilge_igor@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 861 від  

16 грудня 2020 

року 

10.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих 

учених «Сучасні напрямки 

розвитку економіки і 

менеджменту підприємств 

України» 

17 

листопада 

2021 року 

кафедра менеджменту,  

доцент Догадайло Яна 

Вікторівна 

т. (068) 792-11-22 

mgt@khadi.kharkov.ua 

Лист МОН 
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