План проведення конференцій і семінарів
на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
(2019 рік)
№
1

Назва
конференції
/
семінару
Міжнародний науковометодичний семінар
«Проблеми і перспективи
навчання іноземних мов
у ЗВО»

Дата
проведення
23
січня
2019 року

2

Міжнародний науково- 28 лютого методичний
семінар 01 березня
«Новітні технології у 2019 року
викладанні
мов
студентам-іноземцям»

3

ХІІ Міжнародна наукова 15 березня
конференція здобувачів 2019 року
вищої освіти
«Проблеми
розвитку
економіки підприємства:
погляд молоді»

4

Міжнародна
науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених
«Наукові
ініціативи
іноземних студентів і
аспірантів»
Міжнародна
науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти
«Фізика сучасності»

5

6

21 березня
2019 року

Відповідальна особа за
проведення заходу
кафедра іноземних мов
доцент Руденко Наталія
Всеволодівна
т. (057) 707-37-21;
т. 095-684-62-02
in2_khnadu@ukr.net
кафедра
філології
та
лінгводидактики,
доцент Опришко Наталя
Олексіївна
т. (057) 707-37-45
rki314@ukr.net
кафедра
економіки
і
підприємництва
доцент Шевченко Інна
Юріївна
доцент Шершенюк Олена
Миколаївна
т. (057) 738-77-87
ekonom_pred@ukr.net
кафедра мовної підготовки,
доцент Приходько Альона
Михайлівна
т. (057) 707-36-81
kafmp@ukr.net

кафедра фізики,
доцент Гаврилова Тетяна
Володимирівна
т. (057) 707-37-27
fizik_it@khadi.kharkov.ua
81-а Міжнародна наукова 01-05 квітня вчений
секретар
конференція
студентів 2019 року
Прилуцька
Людмила
університету
Анатоліївна,
т.(057) 707-36-72,
sci_khadi@ukr.net
28-29
березня
2019 року

Реєстрація
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 655 від
20
грудня
2018 року
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 656 від
20
грудня
2018 року
Лист МОН

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 657 від
20
грудня
2018 року
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 658 від
20
грудня
2018 року
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 659 від
20
грудня
2018 року

7

8

9

Міжнародна
науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти
«Проблеми і перспективи
формування
фахових
компетенцій іноземних
студентів
у
процесі
сучасної міжкультурної
взаємодії»
Всеукраїнська науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих вчених
«Сучасні та історичні
проблеми
фундаментальної
та
прикладні математичної
підготовки у закладах
вищої освіти: погляд
здобувачів вищої освіти і
молодих вчених»
V Міжнародна науковопрактична конференція
«Внесок молодих учених
у розвиток наукового
потенціалу суспільства»

10. Інтернет –конференція
«Методологічні
засади
розвитку
сучасних
систем вищої освіти»

11

12

09
квітня кафедра природничих і
2019 року
гуманітарних дисциплін,
доцент Свистунов Олексій
Юрійович,
т. (057)-707-36-79,
svystunov@gmail.com

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 660 від
20
грудня
2018 року

11-12 квітня кафедра вищої математики, Лист МОН
2019 року
доцент Ємельянова Тетяна
Вікторівна
т. (057) 707-37-37,
educomp.appr@gmail.com

24
квітня кафедра іноземних мов
2019 року
старший викладач
Понікаровська
Світлана
Володимирівна
т. (057)707-37-21;
т. 095-684-62-02
in2_khnadu@ukr.net
26
квітня кафедра
економіки
і
2019 року
підприємництва,
доцент Приходько Дар`я
Олександрівна
т. (057) 738-77-96,
(057) 700-38-54
admin@khadi.kharkov.ua
30
квітня кафедра деталей машин та
2019 року
теорії механізмів і машин,
доцент
Єгоров
Павло
Анатолійович,
т.0662253351,
egorovpa@online.ua

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 661 від
20
грудня
2018 року

вчений секретар
Прилуцька
Людмила
Анатоліївна,
т.(057) 707-36-72,
sci_khadi@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 663 від
20
грудня
2018 року

Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Застосування сучасних
систем автоматизованого
проектування
в
конструкторській
та
дослідницькій практиці»
83 Міжнародна науково- 13-17
технічна та науково- травня
методична конференція 2019 року
університету

Лист МОН

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 662 від
20
грудня
2018 року

13

14

Міжнародний науковометодичний
семінар
науково-педагогічних
працівників
«Ключові
аспекти
формування іншомовної
комунікативної
компетенції
сучасного
студентства»
Всеукраїнський науковопрактичний
семінар
«Забезпечення
функціональної
стабільності автомобілів
та тракторів»

15

Міжнародна
науковопрактична конференція
«Комп’ютерні технології
і мехатроніка»

16

Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Сучасні
тенденції
розвитку
обліку,
оподаткування
та
міжнародних
економічних відносин»

17

Міжнародна
науковопрактична конференція
«Сучасне
матеріалознавство: ідеї,
рішення, результати»

18

Міжнародна
науковопрактична конференція
«Проблеми
та
перспективи підготовки
іноземних студентів у
закладах вищої освіти»

21 травня кафедра мовної підготовки,
2019 року
доцент Божко Наталія
Михайлівна,
т. (057) 707-36-81,
kpm@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 664 від
20
грудня
2018 року

22 травня кафедра
технології
2019 року
машинобудування
та
ремонту машин,
завідувач
кафедри
Подригало
Михайло
Абович,
т. (057) 707-36-75,
tmirm@ukr.net
30 травня кафедра
комп’ютерних
2019 року
технології та мехатроніки,
завідувач кафедри
Ніконов Олег Якович,
т. (057)707-37-43.
nikonov.oj@gmail.com
IT@khadi.kharkov.ua
31 травня кафедра
обліку,
2019 року
оподаткування
та
міжнародних економічних
відносин
доцент
Болдовська
Катерина Петрівна,
т. (057) 738-77-86
Kseniavdo@ukr.net
ie_khnahu@ukr.net
26-27
кафедра технології металів
вересня
та матеріалознавства,
2019 року
завідувач
кафедри
Глушкова Діана Борисівна,
т. (057) 707-37-92,
diana@khadi.kharkov.ua
10 жовтня кафедра мовної підготовки
2019 року
доцент Семененко Інга
Євгеніївна,
т.(057)707-36-81,
kafmp@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 665 від
20
грудня
2018 року

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 666 від
20
грудня
2018 року
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 667 від
20
грудня
2018 року

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 668 від
20
грудня
2018 року
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 669 від
20
грудня
2018 року

19

20

21

22

23

Міжнародна
науковопрактична конференція
«Сучасні технології на
автомобільному
транспорті
та
машинобудуванні»
IV
Всеукраїнська
науково-методична
конференція
«Сучасні
аспекти
організаційнометодичного
забезпечення екологічної
складової
підготовки
фахівців»
V Міжнародна науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти,
аспірантів та молодих
учених
«Галузеві
проблеми
екологічної безпеки»
Всеукраїнська науковопрактична
інтернетконференція здобувачів
вищої освіти і молодих
учених
«Метрологічні аспекти
прийняття
рішень
в
умовах
роботи
на
техногенно небезпечних
об’єктах»
Всеукраїнська науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених
«Сучасні
методи
проектування,
випробування
і
експлуатації будівельних,
дорожніх і підйомнотранспортних машин»

автомобільний факультет,
декан
Сараєв
Олексій
Вікторович
т. (057) 707-37-16,
sarayev9@gmail.com

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 670 від
20
грудня
2018 року

24 жовтня кафедра екології,
2019 року
доцент Желновач Ганна
Миколаївна,
т. (057) 707-37-41,
ecoconf.method@gmail.com

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 671 від
20
грудня
2018 року

15-18
жовтня
2019 року

25 жовтня кафедра екології,
Лист МОН
2019 року
доцент Желновач Ганна
Миколаївна,
т. (057) 707-37-41,
ecol.stud.conf.khadi@gmail.
com
04-05
листопада
2019 року

кафедра метрології та
безпеки життєдіяльності
професор
Сахацький
Віталій Дмитрович,
т. (057) 738-77-88,
mbgd@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 672 від
20
грудня
2018 року

12
листопада
2019 року

кафедра будівельних та Лист МОН
дорожніх машин,
доцент
Щербак
Олег
Віталійович,
т. (097) 233-30-83
kaf_bdm@ukr.net

24

Всеукраїнська наукова- 14
методична
Інтернет листопада
конференція
2019 року
«Практичні
та
методологічні
аспекти
забезпечення
якості
вищої технічної освіти»

25

І Міжнародна науково- 15
технічна
конференція листопада
«Дорожньо-будівельний 2019 року
комплекс:
проблеми,
перспективи, інновації»

26

Міжнародна
науково- 15
технічна
конференція листопада
«Транспортні споруди: 2019 року
стан,
проблеми
збереження, ремонт»

27

Всеукраїнська науковометодична конференція
«Сучасні
тенденції
організаційнометодологічного
забезпечення підготовки
фахівців: проблеми та
шляхи їх вирішення в
умовах глобалізації та
євроекономічної
інтеграції»
V
Всеукраїнська
науково-практична
конференція здобувачів
вищої освіти та молодих
учених
«Сучасні
напрямки
розвитку економіки і
менеджменту
на
підприємствах України»

28

18
листопада
2019 року

21
листопада
2019 року

кафедра
проектування
доріг,
геодезії
і
землеустрою,
доцент Дорожко Євген
Вікторович,
т. (057)707-37-32,
admin@khadi.kharkov.ua
rp@khadi.kharkovl.ua
кафедра
проектування
доріг,
геодезії
і
землеустрою,
доцент Арсеньєва Наталія
Олександрівна,
т.(057) 707-37-32,
rp@khadi.kharkovl.ua
кафедра
мостів,
конструкцій та будівельної
механіки,
професор
Більченко
Анатолій Васильович
т. (057)707-37-22
kmksm@ukr.net
кафедра
обліку,
оподаткування
та
міжнародних економічних
відносин,
доцент Вербицька Вікторія
Іванівна,
т. (057)700-38-54,
(057)738-77-96
admin@khadi.kharkov.ua

Лист МОН

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 673 від
20
грудня
2018 року
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 674 від
20
грудня
2018 року
Лист МОН

кафедра управління та Посвідчення
адміністрування,
УкрІНТЕІ
доцент Догадайло Яна № 675 від
Вікторівна,
20
грудня
т. (057) 738-77-99,
2018 року
mgt@khadi.kharkov.ua

29

30

31

IV Міжнародна науково
практична конференція
«Безпека на транспорті –
основа
ефективної
інфраструктури
:
проблема
та
перспективи»
Всеукраїнський науковометодичний
семінар
«Навчальні
предмети
українознавчого циклу:
методика і практика
викладання в технічних
ЗВО»
ХІІІ
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Проблеми
та
перспективи
розвитку
підприємництва»

кафедра організації та
безпеки дорожнього руху,
завідувач кафедри
Наглюк Іван Сергійович,
т.(057)707-37-06,
oibdrkhadi@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 676 від
20
грудня
2018 року

05 грудня кафедра українознавства,
2019 року
доцент Книшенко Наталя
Петрівна,
т.(057)707-37-51,
ukr_khadi@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 677 від
20
грудня
2018 року

06 грудня кафедра
економіки
і
2019 року
підприємництва,
доцент Шевченко Інна
Юріївна,
доцент Шершенюк Олена
Миколаївна
т. (057) 738-77-93,
ekonom_pred@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 678 від
20
грудня
2018 року

26-27
листопада
2019 року

