План проведення конференцій і семінарів
на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
(2020 рік)
№
1.

2.

3.

4.

Назва конференції /
семінару
Міжнародний науковометодичний семінар
«Актуальні проблеми
викладання іноземних мов
у навчальних закладах»

Дата
Відповідальна особа за
проведення
проведення заходу
22 січня
кафедра іноземних мов ,
2020 року
старший викладач Чевичелова
Олена Олександрівна,
т. (057) 707-37-21,
т. (097) 778-38-08
in2_khnadu@ukr.net
Міжнародний науково20 лютого
кафедра філології та
методичний семінар
2020 року
лінгводидактики,
«Новітні технології у
доцент Опришко Наталя
викладанні мов студентамОлексіївна,
іноземцям»,
т. (057) 073-70-45,
присвячений 90-річчю
nataopryshko21.11@gmail.com
Харківського
національного
автомобільно-дорожнього
університету
Міжнародна науково11-12
кафедра іноземних мов,
практична конференція
березня 2020 старший викладач
«Внесок молодих учених у року
Понікаровська Світлана
науку майбутнього»
Володимирівна,
т. (057) 707-37-21,
т. (095) 684-62-02
in2_khnadu@ukr.net
ХІІІ Міжнародна наукова 13 березня
кафедра економіки і
конференція здобувачів
2020 року
підприємництва,
вищої освіти
доцент Шевченко Інна Юріївна,
«Проблеми розвитку
доцент Шершенюк Олена
економіки підприємства:
Миколаївна,
погляд молоді»
т. (057) 738-77-93,
shevchenko.khnadu@gmail.com
sheralyona@gmail.com

Реєстрація
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 745 від
12 грудня
2019 року
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 746 від
12 грудня
2019 року

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 747 від
12 грудня
2019 року
Лист ІМЗО
№ 22.1/10-69
від 14 січня
2020 року

5.

6.

7.

Міжнародна науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених
«Наукова ініціатива
іноземних здобувачів
вищої освіти та
аспірантів»,
присвячена 90 річниці
створення Харківського
національного
автомобільно-дорожнього
університету
Всеукраїнська науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених
«Класичні та прикладні
проблеми у наукових
дослідженнях здобувачів
вищої освіти і молодих
вчених: історичний та
сучасний аспекти»
Науково-методична
Інтернет-конференція
«Взаємозв’язок освіти,
науки та виробництва –
основа ефективного
навчального процесу»

8.

82-а Міжнародна наукова
конференція студентів
університету

9.

84-а Міжнародна науковотехнічна та науковометодична конференція
університету

19 березня
2020 року

кафедра мовної підготовки,
доцент Рязанцева Дар’я
Володимирівна,
т. (093) 487-33-84,
kafmp@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 748 від
12 грудня
2019 року

09-10 квітня
2020 року

кафедра вищої математики,
доцент Ємельянова Тетяна
Вікторівна,
т. (057) 707-37-37,
educomp.appr@gmail.com

Лист ІМЗО
№ 22.1/10-69
від 14 січня
2020 року

17 квітня
2020 року

кафедра економіки і
підприємництва,
доцент Приходько Дар’я
Олександрівна,
т. (057) 700-38-54,
т. (057) 738-77-96,
admin@khadi.kharkov.ua
21-24 квітня вчений секретар,
2020 року
доцент Прилуцька Людмила
Анатоліївна,
т. (057) 707-36-72,
sci_khadi@ukr.net
04-08 травня вчений секретар,
2020 року
доцент Прилуцька Людмила
Анатоліївна,
т. (057) 707-36-72,
sci_khadi@ukr.net

Лист ІМЗО
№ 22.1/10-69
від 14 січня
2020 року

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 749 від
12 грудня
2019 року
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 750 від
12 грудня
2019 року

10. Міжнародний науковометодичний семінар
науково-педагогічних
працівників
«Шляхи і методи
формування іншомовної
комунікативної
компетентності сучасного
студентства»
11. Міжнародна студентська
інтернет-конференція
«Сучасні проблеми
проектування, будівництва
та експлуатації
транспортних споруд»
12. Всеукраїнський науковопрактичний семінар
«Вплив технічного рівня і
якості машин на
стабільність динамічних
властивостей в процесі
експлуатації»
13. Міжнародна науковопрактична конференція
«Комп’ютерні технології і
мехатроніка»

21 травня
2020 року

кафедра мовної підготовки,
доцент Семененко Інга
Євгеніївна,
т. (067) 781-86-40,
kafmp@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 751 від
12 грудня
2019 року

22 травня
2020 року

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 752 від
12 грудня
2019 року

14. Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Обліково-фінансові
аспекти підприємницької
діяльності»

29 травня
2020 року

кафедра мостів, конструкцій та
будівельної механіки,
доцент Бережна Катерина
Вікторівна,
т. (057) 707-37-22,
kmksm@ukr.net
кафедра технології
машинобудування і ремонту
машин,
завідувач кафедри Подригало
Михайло Абович,
т. (057) 707-37-33,
tmirm@ukr.net
кафедра комп’ютерних
технологій та мехатроніки,
завідувач кафедри Ніконов Олег
Якович,
т. (050) 750-50-10,
т. (057) 707-37-43 ,
nikonov.oj@gmail.com
IT@khadi.kharkov.ua
кафедра обліку, оподаткування
та міжнародних економічних
відносин,
доцент Болдовська Катерина
Петрівна,
т. (057) 738-77-98,
ie_khnahu@ukr.net

27 травня
2020 року

28 травня
2020 року

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 753 від
12 грудня
2019 року
Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 754 від
12 грудня
2019 року

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 755 від
12 грудня
2019 року

15. Міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасні тенденції
розвитку автомобільного
транспорту та галузевого
машинобудування»,
присвячена 90-річчю
Харківського
національного
автомобільно-дорожнього
університету та 90-річчю
автомобільного
факультету

16-18
автомобільний факультет,
вересня 2020 декан Сараєв Олексій
року
Вікторович,
т. (057) 707-37-16,
sarayev9@gmail.com

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 756 від
12 грудня
2019 року

16. Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні напрями
матеріалознавства
збільшення ресурсу
конструкцій на основі
конвергенції сучасних
технологій обробки
матеріалів»,
присвячена 90 річниці
створення Харківського
національного
автомобільно-дорожнього
університету
17. XV Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми та перспективи
підготовки іноземних
студентів»

24-25
кафедра технології металів та
вересня 2020 матеріалознавства,
року
завідувач кафедри Глушкова
Діана Борисівна,
т. (057) 707-37-92
diana@khadi.kharkov.ua

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 757 від
12 грудня
2019 року

22 жовтня
2020 року

кафедра філології та
лінгводидактики,
завідувач кафедри Безкоровайна
Любов Сергіївна,
т. (057) 073-70-45,
l_s_bezk@gmail.com

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 758 від
12 грудня
2019 року

18. V Всеукраїнська науковометодична конференція
«Сучасні аспекти
організаційнометодичного забезпечення
екологічної складової
підготовки фахівців»,
присвячена 90-річчю з дня
заснування Харківського
національного
автомобільно-дорожнього
університету

22 жовтня
2020 року

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

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 759 від
12 грудня
2019 року

19. VІ Міжнародна науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти,
аспірантів та молодих
учених
«Галузеві проблеми
екологічної безпеки»,
присвячена 90 річниці
створення Харківського
національного
автомобільно-дорожнього
університету
20. Міжнародна науковотехнічна конференція
«Сучасні технології
будівництва та
експлуатації
автомобільних доріг»,
присвячена 90 річниці
створення Харківського
національного
автомобільно-дорожнього
університету
21. VІ Всеукраїнська науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти та
молодих учених
«Сучасні напрямки
розвитку економіки і
менеджменту на
підприємствах України»
22. Всеукраїнська науковопрактична Інтернетконференція здобувачів
вищої освіти і молодих
учених
«Метрологічні аспекти
прийняття рішень в умовах
роботи на техногенно
небезпечних об’єктах»
23. Всеукраїнська науковометодична Інтернетконференція
«Інформаційні технології в
освітньому процесі ЗВО»

23 жовтня
2020 року

кафедра екології,
доцент Желновач Ганна
Миколаївна,
т. (057) 707-37-41,
ecol.stud.conf.khadi@gmail.com

29-30
кафедра будівництва та
жовтня 2020 експлуатації автомобільних
року
доріг,
доц. Сєдов Андрій Віталійович,
т. (057) 707-37-80,
avs.1708@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 760 від
12 грудня
2019 року

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 761 від
12 грудня
2019 року

05
листопада
2020 року

кафедра управління та
адміністрування,
доцент Догадайло Яна
Вікторівна,
т. (068) 792-11-22,
mgt@khadi.kharkov.ua

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 762 від
12 грудня
2019 року

05-06
листопада
2020 року

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

Лист ІМЗО
№ 22.1/10-69
від 14 січня
2020 року

13
листопада
2020 року

кафедра інформатики і
прикладної математики,
доцент Кудін Анатолій
Іванович,
т. (098) 123-92-09,
kafinform@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 763 від
12 грудня
2019 року

24. Міжнародна науково17-18
практична конференція
листопада
«Інтелектуальні технології 2020 року
управління транспортними
процесами»
25. Науково-методична
Інтернет-конференція
«Організаційнометодологічне
забезпечення підготовки
фахівців: тенденції,
проблеми та шляхи їх
вирішення»
26. Всеукраїнський науковопрактичний семінар
«Філософські та
психолого-педагогічні
засади формування
гуманітарно-технічної
еліти у ЗВО України»

18
листопада
2020 року

20
листопада
2020 року

27. VII Міжнародна науково- 23-24
технічна Інтернетлистопада
конференція
2020 року
«Автомобіль і електроніка.
Сучасні технології»

28. Всеукраїнська науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених
«Комп’ютерно-інтегровані
технології автоматизації
технологічних процесів на
транспорті та у
виробництві»
29. ХІV Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми та перспективи
розвитку підприємництва»

25
листопада
2020 року

27
листопада
2020 року

кафедра транспортних
технологій,
доцент Калініченко Олександр
Петрович,
т. (057) 707-37-20,
kttkap2016@gmail.com
кафедра обліку, оподаткування
та міжнародних економічних
відносин,
доцент Вербицька Вікторія
Іванівна,
т. (057) 738-77-98,
admin@khadi.kharkov.ua

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 764 від
12 грудня
2019 року

кафедра філософії і педагогіки
професійної підготовки,
професор Бондаренко
Володимир Васильович,
т. (057) 707-37-86,
т. (057) 707-37-52,
phil@khadi.kharkov.ua
vv_bond57@email.ua
кафедра автомобільної
електроніки,
професор Гнатов Андрій
Вікторович,
доцент Трунова Ірина Сергіївна,
т. (067) 724-06-53,
trunova.irinaserg@gmail.com
kalifus76@gmail.com
кафедра автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих
технологій,
доцент Ільге Ігор Генріхович,
т. (050) 401-91-69,
ilge_igor@ukr.net

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 765 від
12 грудня
2019 року

кафедра економіки і
підприємництва,
доцент Шевченко Інна Юріївна,
доцент Шершенюк Олена
Миколаївна,
т. (057) 738-77-93,
shevchenko.khnadu@gmail.com
sheralyona@gmail.com

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 767 від
12 грудня
2019 року

Лист ІМЗО
№ 22.1/10-69
від 14 січня
2020 року

Посвідчення
УкрІНТЕІ
№ 766 від
12 грудня
2019 року

Лист ІМЗО
№ 22.1/10-69
від 14 січня
2020 року

