
Реєстраційна картка учасника конференції 

 

Прізвище      _ 

Ім’я       _ 

По батькові      _ 

Вчений ступінь    _______ 

Вчене звання     _ 

Посада      _ 

Місце роботи (повна назва установи та  

підрозділу)      _ 

_____________________________________ 

Поштова та електронна адреси  __

 _______________________________ 

      _ 

Телефони 

мобільний    _ 

робочий    _ 

Тема доповіді  ______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Секція      ___ 
 

Порядок проведення конференції: 

Конференція буде проводитися 24 ли-

стопада 2017 року методом дистанційного 

обговорення доповідей на сайті кафедри фі-

зики ХНАДУ. 

Для обговорення доповідей буде забез-

печена публікація текстів доповідей на сай-

ті у вигляді анотацій та повних текстів у 

pdf-форматі. 

Участь у конференції безкоштовна  
 

Збірник тез буде розміщений в елект-

ронному вигляді на сайті ХНАДУ 

(http://af.khadi.kharkov.ua/fakultet.html) та 

розташований на файловому архіві ХНАДУ 

(http://files.khadi.kharkov.ua). 

Указівки щодо оформлення тез 

 

Об’єм –2 повні стор. формату А4; усі 

поля – 2,8 см; міжрядковий інтервал – одинар-

ний, вирівнювання – по ширині; шрифт – 

Times New Roman, 12 пт; абзацний відступ – 

1,27 см. 

Структура документа: у лівому куту 

вказується УДК доповіді; назва доповіді (ве-

ликими „напівжирними” літерами) зазначаєть-

ся в центрі, у наступному рядку наводяться 

ініціали та прізвища авторів, далі – назва орга-

нізації (курсивом), e-mail автора, після вільно-

го рядка починається текст доповіді; після тек-

сту доповіді навести перелік використаної лі-

тератури.  

В окремому документі навести анота-

цію доповіді (бажано українською, російською 

та англійською мовами). 

За зміст тез відповідальність несе автор. 

 

Тези доповідей, заявки учасників надсила-

ються електронною поштою до 19 листопада 

2017 року бажано у вигляді архіву (.zip або .rar 

файли), ім’я архіву повинно відповідати прі-

звищу першого автора доповіді. 

Електронна адреса для відправлення матеріа-

лів: funddisc@gmail.com. 

 

Адреса оргкомітету і місце проведення 

 

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, 

ХНАДУ 

 

Тел.: (057) 707-37-27 

Міністерство освіти і науки України 
 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 
 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 

 

Всеукраїнська 

науково-методична інтернет-

конференція  
«Застосування компетентнісного 

підходу в освітній практиці при 

викладанні фундаментальних 

дисциплін ВНЗ» 

 

 

 

 
 

 

 

24 листопада 2017 р. 

Харків 



Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеук-

раїнської науково-методичної конференції 

«Застосування компетентністного підходу в 

освітній практиці при викладанні фундамента-

льних дисциплін ВНЗ», що відбудеться в Хар-

ківському національному автомобільно-

дорожньому університеті (ХНАДУ) 24 листо-

пада 2017 року. 

 

Секції конференції 

 

 Підвищення ролі фундаментальних ди-

сциплін в системі інженерної освіти.  

 Особливості методичного забезпечення 

дисципліни при впровадженні компетентніст-

ного підходу  

 Поєднання різних форм навчання із за-

стосуванням новітніх технологій. 

 Психологічні аспекти проблеми підви-

щення мотивації вивчення фундаментальних 

дисциплін. 

 Впровадження методів залучення випу-

скників середніх шкіл до навчання у ВНЗ. 

 

Робочі мови конференції 

 

Українська, російська, англійська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет 

 

Голова – Туренко А.М., ректор ХНАДУ, 

д.т.н., проф., академік Транспортної академії 

України; 

Заступник голови – Гладкий І.П., перший 

проректор ХНАДУ, к.т.н., проф., академік 

Транспортної академії України; 

Заступник голови – Сараєв О.В., декан авто-

мобільного факультету ХНАДУ, д.т.н., проф., 

член-кореспондент Транспортної академії України; 

Заступник голови – Батигін Ю.В., проф., 

д.т.н., завідувач кафедри фізики ХНАДУ.  

 

Члени оргкомітету: 

 

Каслін М.Д. – начальник навчального відділу 

ХНАДУ, к.т.н., проф., академік Транспортної 

академії України; 

Клименко В.І. – зав.   кафедри   автомобілів 

ХНАДУ, к.т.н., проф., академік Транспортної 

академії України; 

Волков В.П. – зав.   кафедри  технічної екс-

плуатації і сервісу автомобілів ім. М.Я. Гово-

рущенка ХНАДУ, д.т.н., проф., академік Тран-

спортної академії України; 

Абрамчук Ф.І. – зав. кафедри двигунів внут-

рішнього згоряння ХНАДУ, д.т.н., проф., ака-

демік Транспортної академії України; 

Солодов В.Г.  – зав.   кафедри  теоретичної ме-

ханіки і гідравліки ХНАДУ, д.т.н., проф.; 

Перегон В.А. – зав.   кафедри  деталей машин і 

теорії механізмів і машин ХНАДУ, к.т.н., 

проф.; 

Бажинов О.В. – зав.   кафедри  автомобільної 

електроніки ХНАДУ, д.т.н., проф., академік 

Транспортної академії України; 

Батигін Ю.В. – зав.   кафедри  фізики ХНАДУ, 

д.т.н., проф., член-кореспондент Транспортної 

академії України; 

Подригало М.А .– зав кафедри технології ма-

шинобудування і ремонту машин, д.т.н., проф.; 

Бондаренко В.В. – професор кафедри філосо-

фії та педагогіки професійної підготовки 

ХНАДУ, к.пед.н., проф., академік Транспорт-

ної академії України; 

Данько В. Г. – проф. кафедри електротехніки 

НТУ «ХПІ», д.т.н.; 

Нємченко К. Е. – декан фізико-енергетичного 

факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, проф. каф. 

інформаційних технологій в енергетичних сис-

темах, д ф.-м. н.; 

Финкельштейн В. Б. – проф. каф. загальної 

електротехніки ХНАГХ, д.т.н. 

 

Секретаріат конференції 

 

Гаврилова Т. В. – відповідальний секретар 

конференції, к.ф.-м.н., доц.; 

Барбашова М. В. – відповідальний секретар 

конференції, к.т.н., доц.; 
Шиндерук С. О. – відповідальний секретар 
конференції, к.т.н., доц. 
 
Контактний телефон: (057) 707-37-27. 


