
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.  Міжнародний науково-

методичний семінар  

«Актуальні проблеми 

викладання іноземних мов у 

навчальних закладах» 

22 січня 

2021 року 

кафедра іноземних мов,  

викладач Созикіна Ганна 

Сергіївна  

т. (057) 707-37-21,  

т. (050) 211-57-09  

in2_khnadu@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 844 від  

16 грудня 2020 

року 

2.  Науково-практичний семінар  

«Сучасні матеріали та 

технології у дорожній галузі» 

16-17 

лютого  

2021 року 

кафедра мостів, 

конструкцій та 

будівельної механіки,  

доцент Бережна Катерина 

Вікторівна 

т. (057) 707-37-22,  

kmksm@ukr.net 

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 845 від  

16 грудня 2020 

року 

3.  Міжнародний науково-

методичний семінар  

«Новітні педагогічні 

технології у викладанні мов 

іноземним студентам» 

25-26 

лютого  

2021 року 

кафедра філології та 

лінгводидактики,  

доцент Опришко Наталя 

Олексіївна 

т. (057) 707-37-45 

conf.philology314@gmail.

com 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 846 від  

16 грудня 2020 

року 

4.  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 

5.  Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція  

«Внесок молодих учених в 

науку майбутнього» 

11-12 

березня  

2021 року  

кафедра іноземних мов,  

доцент Герасимчук 

Тетяна Володимирівна 

т. (057) 707-37-21,  

т. (067) 792-60-28  

in2_khnadu@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 848 від  

16 грудня 2020 

року 

6.  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 
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7.  Всеукраїнський науковий 

семінар  

«Стійкість, керованість та 

динамічні властивості 

транспортних засобів» 

18 березня  

2021 року 

кафедра деталей машин і 

теорії механізмів і 

машин,  

завідувач кафедри 

Воропай Олексій 

Валерійович,  

декан Сараєв Олексій 

Вікторович,  

т. (057) 707-37-10,  

voropay.alexey@gmail.co

m 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 849 від  

16 грудня 2020 

року 

8.  Наукова інтернет-

конференція з проблем вищої 

освіти і науки  

«Вища освіта за новими 

стандартами: виклики у 

контексті діджиталізації та 

інтеграції в міжнародний 

освітній простір» 

 

25 березня  

2021 року 

кафедра менеджменту,  

доцент Водолажська 

Тетяна Олександрівна 

т. (057) 700-38-54,  

т. (067) 422-29-50 

admin@khadi.kharkov.ua 

Лист МОН 

9.  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 

10.  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 

11.  Наукова інтернет-

конференція з проблем вищої 

освіти і науки «Науково-

методологічні основи 

вдосконалення системи 

підготовки фахівців і 

перспективи модернізації 

вищої освіти» 

23 квітня 

2021 року 

кафедра економіки і 

підприємництва,  

доцент Приходько Дар‛я 

Олександрівна 

т. (057) 700-38-54,  

т. (057) 738-77-85 

admin@khadi.kharkov.ua 

 

Лист МОН 

12.  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 

mailto:voropay.alexey@gmail.com
mailto:voropay.alexey@gmail.com
mailto:admin@khadi.kharkov.ua
mailto:vmatem@khadi.kharkov.ua
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13.  Міжнародний науково-

методичний семінар науково-

педагогічних працівників  

«Ключові аспекти 

формування іншомовної 

комунікативної 

компетентності сучасного 

студентства» 

 

19 травня 

2021 року 

кафедра мовної 

підготовки,  

доцент Рязанцева Дар’я 

Володимирівна,  

т. (057) 707-36-81 

kafmp@ukr.net 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 852 від  

16 грудня 2020 

року 

14.  Всеукраїнський науково-

практичний онлайн-семінар  

«Підвищення стабільності 

динамічних властивостей 

колісних машин в процесі 

виробництва та експлуатації» 

20 травня 

2021 року 

кафедра технології 

машинобудування і 

ремонту машин,  

завідувач кафедри 

Подригало Михайло 

Абович,  

т. (057) 707-37-33 

tmirm@ukr.net  

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 853 від  

16 грудня 2020 

року 

15.  Міжнародна науково-

методична конференція 

«Комп’ютерні технології і 

мехатроніка» 

27 травня 

2021 року 

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 

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 854 від  

16 грудня 2020 

року 

16.  Міжнародна науково-

практична конференція  

«Обліково-аналітичний та 

економіко-фінансовий 

інструментарій управління 

сучасним підприємством: 

міжнародний досвід» 

 

28 травня 

2021 року 

кафедра обліку і 

оподаткування,  

доцент Болдовська 

Катерина Петрівна, 

т. (057) 738-77-98  

konf_oblik@ukr.net  

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 855 від  

16 грудня 2020 

року 

17.  Міжнародна науково-

технічна конференція  

«Пріоритетні напрями 

матеріалознавства» 

23-24 

вересня  

2021 року 

кафедра технології 

металів та 

матеріалознавства,  

завідувач кафедри 

Глушкова Діана 

Борисівна, 

т. (097) 481-15-93 

diana@khadi.kharkov.ua 

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 856 від  

16 грудня 2020 

року 

18.  Міжнародна науково-

практична конференція  

«Проблеми та перспективи 

підготовки іноземних 

студентів у закладах вищої 

освіти» 

19 жовтня 

2021 року 

кафедра мовної 

підготовки,  

доцент Семененко Інга 

Євгеніївна,  

т. (057) 707-36-81 

kafmp@ukr.net 

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 857 від  

16 грудня 2020 

року 

mailto:kafmp@ukr.net
mailto:tmirm@ukr.net
mailto:nikonov.oj@gmail.com
mailto:IT@khadi.kharkov.ua
mailto:konf_oblik@ukr.net
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19.  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 

20.  Всеукраїнська конференція з 

проблем вищої освіти з 

міжнародною участю  

«Екологічно орієнтована 

вища освіта. Методологія та 

практика – 2021» 

 

21-22 

жовтня  

2021 року 

кафедра екології,  

доцент Желновач Ганна 

Миколаївна 

т. (057) 707-37-41 

ecoconf.method@gmail.co

m 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 858 від  

16 грудня 2020 

року 

21.  Міжнародна науково-

практична та науково-

методична конференція 

присвячена 90-річчю 

кафедри автомобілів імені 

А.Б. Гредескула 

«Новітні технології в 

автомобілебудуванні, 

транспорті та при підготовці 

фахівців» 

 

27-29 

жовтня  

2021 року 

кафедра автомобілів 

імені А.Б. Гредескула,  

завідувач кафедри 

Клименко Валерій 

Іванович,  

доцент Холодов 

Михайло Павлович  

т. (050) 846-47-37 

michaelkholodov@gmail.c

om 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 859 від  

16 грудня 2020 

року 

22.  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 

23.  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 

24.  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 
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25.  ІІ Міжнародна науково-

технічна конференція  

«Дорожньо-будівельний 

комплекс: проблеми, 

перспективи, інновації» 

11-12 

листопада 

2021 року 

кафедра проектування 

доріг, геодезії і 

землеустрою,  

доцент Тимошевський 

Владислав Вікторович. 

т. (057) 707-37-32 

rp@khadi.kharkovl.ua  

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 862 від  

16 грудня 2020 

року 

26.  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 

27.  Наукова інтернет-

конференція з проблем вищої 

освіти і науки «Тенденції, 

проблеми та шляхи їх 

вирішення в організаційно-

методологічному 

забезпеченні підготовки 

фахівців» 

18 

листопада 

2021 року 

кафедра обліку і 

оподаткування,  

доцент Вербицька 

Вікторія Іванівна 

т. (057) 738-77-98 

konf_oblik@ukr.net 

Лист МОН 

28.  Всеукраїнський науково-

методичний семінар  

«Теоретичні та прикладні 

проблеми взаємодії науки, 

техніки та технологій» 

19 

листопада 

2021 

кафедра філософії і 

педагогіки професійної 

підготовки,  

завідувач кафедри 

Чаплигін Олександр 

Костянтинович,  

доцент Чепурна Вікторія 

Олександрівна, 

т.(057) 707-37-86, 

phil@khadi.kharkov.ua 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 863 від  

16 грудня 2020 

року 

29.  Всеукраїнський науково-

практичний семінар  

«Наукові дослідження 

проблем та перспектив у 

галузі автомобільного 

транспорту» 

23-24 

листопада 

2021 року 

автомобільний 

факультет, 

декан Сараєв Олексій 

Вікторович,  

т. (057) 707-37-16,  

sarayev9@gmail.com 

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 864 від  

16 грудня 2020 

року 

30.  Наукова інтернет-

конференція з проблем вищої 

освіти і науки  

«Методологічні та практичні 

аспекти забезпечення якості 

вищої технічної освіти» 

25 

листопада 

2021 року 

кафедра проектування 

доріг, геодезії і 

землеустрою,  

доцент Тимошевський 

Владислав Вікторович 

т. (057) 707-37-32 

rp@khadi.kharkov.ua 

 

Лист МОН 

mailto:rp@khadi.kharkovl.ua
mailto:mgt@khadi.kharkov.ua,
mailto:konf_oblik@ukr.net
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31.  ХV Міжнародна науково-

практична конференція  

«Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва» 

26 

листопада 

2021 року 

кафедра економіки і 

підприємництва,  

доцент Блага Вікторія 

Вікторівна 

т. (057) 738-77-87 

ekonom_pred@ukr.net  

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 865 від  

16 грудня 2020 

року 

32.  Міжнародна науково-

практична конференція  

«Перші кроки молодих 

спеціалістів у світі науки» 

16-17 

грудня 

2021 року 

кафедра іноземних мов,  

доцент Герасимчук 

Тетяна Володимирівна 

т. (057) 707-37-21,  

т. (067) 792-60-28 

in2_khnadu@ukr.net  

 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ  

№ 866 від  

16 грудня 2020 

року 
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