
План проведення конференцій і семінарів 

на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

(2022 рік) 
 

№ Назва конференції/ семінару Дата 

проведення 

Відповідальна особа за 

проведення заходу 

Реєстрація 

1.  Міжнародний науково-

методичний семінар  

«Сучасні проблеми 

викладання іноземних мов у 

закладах освіти» 

(«Current Problems of 

Teaching Foreign Languages in 

Educational Institutions») 

21 січня  

2022 року 

кафедра іноземних мов, 

доцент Скрипник Наталія 

Станіславівна,  

т. (057) 707-37-21,  

т. (067) 709-63-99,  

inmov.department@gmail.

com 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 918 від 

23.11.2021 р. 

2.  Міжнародний науково-

методичний семінар  

«Новітні педагогічні 

технології у викладанні мов 

іноземним студентам» 

24-25 лютого 

2022 року 

кафедра філології та 

лінгводидактики,  

завідувач кафедри Любов 

Сергіївна Безкоровайна,  

доцент Наталя Олексіївна 

Опришко 

т. (057) 707-37-45 

rki314@ukr.net 

filolog@khadi.kharkov.ua 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 919 від 

23.11.2021 р. 

3.  Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених  

«Наукова ініціатива 

іноземних студентів та 

аспірантів» 

04 березня  

2022 року 

кафедра мовної 

підготовки,  

доцент Уварова Тетяна 

Юріївна,  

т. (057) 707-36-81,  

kafmp@ukr.net 

Лист ІМЗО 

від 30.12.2021 

№ 22.1/10-

2985 

4.  ХV Міжнародна наукова 

конференція здобувачів 

вищої освіти 

«Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді» 

11 березня  

2022 року 

кафедра економіки і 

підприємництва,  

доцент Нестеренко 

Валентина Юріївна,  

т. (057) 738-77-87,  
т. (098) 284-09-59,  

valentinaonisiforova@gmai

l.com,  

http://fmab.khadi.kharkov.

ua/kafedri/ekonomiki-i-

pidprijemnictva.html 

Лист ІМЗО 

від 30.12.2021 

№ 22.1/10-

2985 

5.  Всеукраїнський науково-

практичний семінар  

«Фізика сучасності» 

15-17 

березня  

2022 року 

кафедра фізики,  

доцент Чаплигін Євген 

Олександрович,  

т. (050) 955-95-60,  

chaplygin.e.a@gmail.com,  

https://af.khadi.kharkov.ua/

chairs/physics/ 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 920 від 

23.11.2021 р. 
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6.  Міжнародна науково-

методична конференція  

«Вища освіта за новими 

стандартами: виклики у 

контексті діджиталізації та 

інтеграції в міжнародний 

освітній простір» 

21 березня  

2022 року 

кафедра менеджменту,  

завідувач кафедри 

Криворучко Оксана 

Миколаївна 

т. (057) 700-38-54,  

т. (067) 422-29-50 

admin@khadi.kharkov.ua 

Лист ІМЗО 

7.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених  

«Принципи і методи 

математичної підготовки в 

багаторівневій системі вищої 

освіти: сучасний та 

історичний погляд здобувачів 

і молодих вчених» 

07-08 квітня  

2022 року 

кафедра вищої 

математики,  

доцент Ємельянова 

Тетяна Вікторівна,  

т. (057) 707-37-37, 

educomp.appr@gmail.com 

Лист ІМЗО 

від 30.12.2021 

№ 22.1/10-

2985 

8.  84-а Міжнародна наукова 

конференція студентів 

університету 

11-15 квітня  

2022 року 

вчений секретар 

університету,  

доцент Прилуцька 

Людмила Анатоліївна 

т. (057) 707-36-72, 

sci_khadi@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 921 від 

23.11.2021 р. 

9.  Наукова інтернет-

конференція з проблем  

вищої освіти і науки 

«Науково-методичні аспекти 

підвищення якості 

підготовки фахівців в умовах 

діджиталізації та інтеграції в 

міжнародний освітній 

простір» 

22 квітня  

2022 року 

кафедра економіки і 

підприємництва,  

завідувач кафедри 

Дмитрієва Оксана Іллівна 

т. (057) 700-38-54,  

т. (057) 738-77-96 

admin@khadi.kharkov.ua 

Лист ІМЗО 

10.  86-а Міжнародна науково-

технічна та науково-

методична конференція 

університету 

10-13 травня  

2022 року 

вчений секретар 

університету,  

доцент Прилуцька 

Людмила Анатоліївна 

т. (057) 707-36-72, 

sci_khadi@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 922 від 

23.11.2021 р. 

11.  Міжнародний науково-

методичний семінар науково-

педагогічних працівників  

«Ключові аспекти 

формування іншомовної 

комунікативної 

компетентності сучасного 

студентства» 

19 травня  

2022 року 

кафедра мовної 

підготовки,  

доцент Приходько 

Станіслава 

Олександрівна,  

т. (057) 707-36-81,  

kafmp@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 923 від 

23.11.2021 р. 
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12.  Всеукраїнський науково-

практичний семінар  

«Підвищення якості 

продукції машинобудівних та 

ремонтних підприємств» 

24 травня  

2022 року 

кафедра технології 

машинобудування та 

ремонту машин,  

завідувач кафедри 

Подригало Михайло 

Абович,  

т. (057) 707-37-33,  

tmirm@ukr.net,  

http://www.khadi.kharkov.

ua 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 924 від 

23.11.2021 р. 

13.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Питання сучасної 

модернізації науки та освіти» 

25 травня  

2022 року 

кафедра філософії і 

педагогіки професійної 

підготовки,  

доцент Герасимчук 

Тетяна Володимирівна,  

доцент Губарєва Ольга 

Семенівна,  

т. (067) 792-60-28,  

т. (063) 606-85-30,  

т. (057) 707-37-86,  

phil@khadi.kharkov.ua 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 925 від 

23.11.2021 р. 

14.  II Міжнародна науково-

методична конференція 

«Комп’ютерні технології і 

мехатроніка» 

26 травня  

2022 року 

кафедра комп’ютерних 

технологій і мехатроніки,  

завідувач кафедри 

Ніконов Олег Якович,  

т. (050) 750-50-10,  

т. (057) 707-37-43,  

nikonov.oj@gmail.com,  

IT@khadi.kharkov.ua 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 926 від 

23.11.2021 р. 

15.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція  

«Обліково-аналітичний та 

економіко-фінансовий 

інструментарій управління 

сучасним підприємством: 

міжнародний досвід» 

27 травня  

2022 року 

кафедра обліку і 

оподаткування,  

доцент Болдовська 

Катерина Петрівна,  

т. (057) 738-77-98,  

konf_oblik@ukr.net,  

https://fmab.khadi.kharkov.

ua/kafedri/obliku-i-

opodatkuvannja/ 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 927 від 

23.11.2021 р. 

16.  Міжнародна науково-

технічна конференція  

«Матеріалознавство та 

технології» 

22-23 

вересня  

2022 року 

кафедра технології 

металів та 

матеріалознавства,  

завідувач кафедри 

Глушкова Діана 

Борисівна, 

т. (097) 481-15-93,  

diana@khadi.kharkov.ua 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 928 від 

23.11.2021 р. 
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17.  Міжнародна науково-

практична та науково-

методична конференція до 

Дня автомобіліста та 

дорожника 

«Сучасні технології в 

автомобілебудуванні, 

транспорті та при підготовці 

фахівців» 

19-21 жовтня  

2022 року 

автомобільний 

факультет,  

декан Сараєв Олексій 

Вікторович  

т. (057) 707-37-16, 

sarayev9@gmail.com 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 929 від 

23.11.2021 р. 

18.  Міжнародна науково-

практична конференція  

«Проблеми та перспективи 

мовної підготовки іноземних 

студентів» 

20-21 жовтня  

2022 року 

кафедра філології та 

лінгводидактики,  

завідувач кафедри Любов 

Сергіївна Безкоровайна,  

доцент Наталя Олексіївна 

Опришко 

т. (057) 707-37-45 

rki314@ukr.net 

filolog@khadi.kharkov.ua 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 930 від 

23.11.2021 р. 

19.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених  

«Інноваційні проблеми 

сучасного галузевого 

машинобудування» 

26 жовтня  

2022 року 

кафедра будівельних і 

дорожніх машин, 

доцент Щербак Олег 

Віталійович 

т. (097) 233-30-83,  

kaf_bdm@ukr.net 

Лист ІМЗО 

від 30.12.2021 

№ 22.1/10-

2985 

20.  Міжнародна  науково-

практична конференція за 

участю молодих науковців  

«Галузеві проблеми 

екологічної безпеки – 2022» 

27 жовтня  

2022 року 

кафедра екології,  

доцент Желновач Ганна 

Миколаївна 

т. (057) 707-37-41 

ecol.stud.conf.khadi@gmai

l.com 

Лист ІМЗО 

від 30.12.2021 

№ 22.1/10-

2985 

21.  Всеукраїнська конференція з 

проблем вищої освіти з 

міжнародною участю  

«Екологічно орієнтована 

вища освіта. Методологія та 

практика – 2022» 

28 жовтня  

2022 року 

кафедра екології,  

доцент Желновач Ганна 

Миколаївна 

т. (057) 707-37-41 

ecoconf.method@gmail.co

m 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 931 від 

23.11.2021 р. 

22.  Міжнародний науково-

методичний семінар 

«Застосування 

інформаційних технологій 

Німеччини (BAU IT TAG), 

програми ALLPLAN для 

студентів. Інноваційне 

проектування будівель і 

споруд» 

03 листопада  

2022 року 

кафедра мостів, 

конструкцій і будівельної 

механіки імені 

В.О. Російського,  

завідувач кафедри 

Бугаєвський Сергій 

Олександрович  

т. (057) 707-37-22,  

kmksm@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 932 від 

23.11.2021 р. 
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23.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених  

«Метрологічні аспекти 

прийняття рішень в умовах 

роботи на техногенно 

небезпечних об’єктах» 

04 листопада  

2022 року 

кафедра метрології та 

безпеки життєдіяльності, 

завідувач кафедри 

Полярус Олександр 

Васильович 

т. (096) 213-08-89,  

poliarus.kharkov@ukr.net 

Лист ІМЗО 

від 30.12.2021 

№ 22.1/10-

2985 

24.  Міжнародна науково-

технічна конференція  

«Органічні і мінеральні 

в’яжучі та дорожні бетони на 

їх основі» 

08-09 

листопада 

2022 року 

кафедра технології 

дорожньо-будівельних 

матеріалів,  

завідувач кафедри Оксак 

Сергій Володимирович,  

професор Золотарьов 

Віктор Олександрович  

т. (066) 715-27-52,  

т. (050) 934-11-30,  

tdbm@khadi.kharkov.ua 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 933 від 

23.11.2021 р. 

25.  V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Безпека на транспорті – 

основа ефективної 

інфраструктури: проблеми та 

перспективи» 

10-11 

листопада  

2022 року 

кафедра організації та 

безпеки дорожнього 

руху,  

завідувач кафедри 

Наглюк Іван Сергійович,  

т. (057) 707-37-06, 

oibdrkhadi@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 934 від 

23.11.2021 р. 

26.  Всеукраїнська науково-

практична Internet-

конференція  

«Моделювання та 

інформаційні технології в 

науці, техніці, кібербезпеці та 

освіті» 

15-16 

листопада  

2022 року 

кафедра інформатики і 

прикладної математики,  

завідувач кафедри 

Левтеров Андрій 

Іванович 

т. (057) 707-37-74,  

informatik@khadi.kharkov.

ua 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 935 від 

23.11.2021 р. 

27.  Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених  

«Сучасні напрямки розвитку 

менеджменту та економіки в 

умовах VUCA-світу» 

17 листопада  

2022 року 

кафедра менеджменту,  

доцент Догадайло Яна 

Вікторівна,  

т. (068) 792-11-22,  

mgt@khadi.kharkov.ua,  

https://fmab.khadi.kharkov.

ua/kafedri/menedzhmentu/ 

Лист ІМЗО 

від 30.12.2021 

№ 22.1/10-

2985 

28.  Всеукраїнська науково-

методична інтернет 

конференція 

«Актуальні проблеми 

освітньо-виховного процесу 

та шляхи їх вирішення в 

умовах сучасних викликів» 

18 листопада  

2022 року 

кафедра обліку і 

оподаткування,  

доцент Вербицька 

Вікторія Іванівна,  

т. (057) 738-77-86 

ie_khnahu@ukr.net 

Лист ІМЗО 
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29.  VIII Міжнародна науково-

технічна Інтернет-

конференція:  

«Автомобіль і електроніка. 

Сучасні технології» 

21-22 

листопада  

2022 року 

кафедра автомобільної 

електроніки,  

завідувач кафедри Гнатов 

Андрій Вікторович,  

професор Аргун Щасяна 

Валіковна,  

доцент Нечаус Андрій 

Олександрович,  

т. (063) 681-99-21 

ae.hnadu@gmail.com  

kalifus76@gmail.com 

shasyana@gmail.com 

nechaus@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 936 від 

23.11.2021 р. 

30.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених  

«Комп’ютерно-інтегровані 

технології автоматизації 

технологічних процесів на 

транспорті та у виробництві» 

23 листопада  

2022 року 

кафедра автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих технологій,  

доцент Ільге Ігор 

Генріхович, 

т. (050) 401-91-69,  

ilge_igor@ukr.net 

Лист ІМЗО 

від 30.12.2021 

№ 22.1/10-

2985 

31.  Науково-методична інтернет-

конференція  

«Викладання гуманітарних та 

українознавчих дисциплін 

засобами дистанційного 

навчання: теорія і практика 

закладів вищої освіти» 

24 листопада  

2022 року 

кафедра українознавства,  

доцент Книшенко Наталя 

Петрівна,  

т. (057) 707 37 51 

ukr_khadi@ukr.net 

Лист ІМЗО 

32.  ХVI Міжнародна науково-

практична конференція  

«Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва» 

25 листопада  

2022 року 

кафедра економіки і 

підприємництва,  

доцент Нестеренко 

Валентина Юріївна,  

т. (057) 738-77-87,  

valentinaonisiforova@gmai

l.com,  

http://fmab.khadi.kharkov.

ua/kafedri/ekonomiki-i-

pidprijemnictva.html 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 937 від 

23.11.2021 р. 

33.  Міжнародна науково-

практична конференція  

«Наука у сучасному вимірі: 

погляд молодих вчених»  

(«Science in the modern 

dimension: the view of young 

scientists») 

14-15 грудня  

2022 року 

кафедра іноземних мов, 

старший викладач 

Понікаровська Світлана 

Володимирівна 

т. (057) 707-37-21,  

т. (095) 684-62-02,  

inmov.department@gmail.

com 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

№ 938 від 

23.11.2021 р. 
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