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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

КЕРІВНИКИ ОРГКОМІТЕТУ 
 

Туренко Анатолій Миколайович – ректор ХНАДУ, д.т.н., 
професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат 

Державної премії України, академік Транспортної академії України, 

голова організаційного комітету конференції; 
Богомолов Віктор Олександрович – проректор ХНАДУ з 

наукової роботи, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки 

України, Лауреат Державної премії України, академік Транспортної 
академії України, заступник голови організаційного комітету 

конференції; 

Сараєв Олексій Вікторович – декан автомобільного факультету 
ХНАДУ, д.т.н., відповідальна особа за організацію та проведення 

конференції 
 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

 

Батигін Юрій Вікторович - зав. кафедри фізики ХНАДУ, 

д.т.н., професор, академік Транспортної академії України; 
Волков Володимир Петрович – зав. кафедри технічної 

експлуатації та сервісу автомобілів ХНАДУ, д.т.н., професор, 

академік Транспортної академії України; 
Гнатов Андрій Вікторович - зав. кафедри автомобільної 

електроніки ХНАДУ, д.т.н., професор; 

Клименко Валерій Іванович - зав. кафедри автомобілів ХНАДУ, 
д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і 

техніки, академік Транспортної академії України; 

Матейчик Василь Петрович – декан автомеханічного 
факультету Національного транспортного університету м. Київ, д.т.н., 

професор, Відмінник освіти України, академік Транспортної академії 

України; 
Перегон Володимир Андрійович – зав. кафедри деталей машин 

ХНАДУ, к.т.н., професор; 

Подригало Михайло Абович – зав. кафедри технології машино-
будування і ремонту машин ХНАДУ, д.т.н., професор, Лауреат 
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Державної премії України в галузі науки і техніки, академік 

Транспортної академії України; 
Прохоренко Андрій Олексійович – зав. кафедри двигунів 

внутрішнього згоряння ХНАДУ, д.т.н., професор; 

Сахно Володимир Прохорович – зав. кафедри „Автомобілі” 
НТУ, д.т.н., професор, академік Транспортної академії України; 

Солодов Валерій Григорович – зав. кафедри теоретичної 

механіки ХНАДУ, д.т.н., професор; 
Гелашвили Отар Георгієвич – декан транспортного і 

машинобудівного факультету д.т.н., проф. Грузинський технічний 
університет, Грузія; 

Капский Денис Васильевич – декан автотракторного факультета 

Белорусского национального технического университета, д.т.н., 
доцент, г. Минск, Беларусь; 

Топалиди Валерий Анатольевич – к.т.н., доцент Ташкентского 

автомобильно-дорожного университета, г. Ташкент, Узбекистан; 
Димитров Ангел – проф. технічний Університет, м. Варна, 

Болгарія; 
Роланд Лахмайер – доктор-інж., технічний Університет, 

м. Ганновер, Німеччина; 

Алексей Антошкив – доктор філософії, доктор-інж., 
Бранденбургський технічний університет, Німеччина; 

Aleksander Wroblewski – Prof. dr. hab. eng., Польща; 
Yuliya Gorb – Associate Professor, Department of Mathematics, 

University of Houston 

Oleg Sergienko – Associate Professor, Engineering Institute of 
Universidad Autonoma de Baja California 

 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КЕРІВНИКИ  

 

1) Тенденції розвитку конструкції автомобілів  
 (керівник – зав. каф. автомобілів, проф. Клименко В. І.) 

2) Технічна експлуатація і сервіс автомобілів 
 (керівник – зав. каф. ТЕСА, проф. Волков В. П.) 

3) Технології виробництва і ремонту автомобілів 
 (керівник – зав. каф. ТМ і РМ, проф. Подригало М. А.) 

4) Перспективні двигуни внутрішнього згоряння 
 (керівник – зав. каф. ДВЗ, проф. Прохоренко А.О.) 
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5) Моделювання робочих процесів і конструкцій 

 (керівник – зав. каф. ТМ і Г, проф. Солодов В. Г.) 

6) Автотехнічна експертиза та безпека дорожнього руху 

 (керівник – Шевцов С. О., заст. директора Харківського НДЕКЦ 

МВС України) 

7) Екологічно чисті транспортні засоби 
 (керівник – зав. каф. АЕ, проф. Гнатов А.В.) 

 
СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КОНТАКТИ 

 
Сараєв Олексій Вікторович – загальне керівництво, декан АФ 

ХНАДУ, д.т.н., проф. кафедри автомобілів, af.khadi@gmail.com, 

+38050-275-51-59; 
Біловол Олександр Васильович – відповідальний секретар, 

к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки та гідравліки, 

avbelovo58@gmail.com, +38095-537-17-74; 
Михалевич Микола Григорович – секретар секції „Тенденції 

розвитку конструкції автомобілів”, к.т.н.,доц. кафедри автомобілів 

ХНАДУ, mkolyag@gmail.com, , +38050-343-18-27; 
Мастепан Сергій Миколайович – секретар секції „Технології 

виробництва і ремонту автомобілів”, к.т.н., доцент кафедри 

технології машинобудування і ремонту ХНАДУ tmirm@ukr/net, 
+38050-9652038; 

Молодан Андрій Олександрович – секретар секції „Технології 

виробництва і ремонту автомобілів”, к.т.н., доцент кафедри 
технології машинобудування і ремонту ХНАДУ 

tmirm@ukr.net,+38066-757-28-85; 

Корогодський Володимир Анатолійович – секретар секції 
„Перспективні ДВЗ”, д.т.н., проф. кафедри двигунів внутрішнього 

згоряння ХНАДУ korohodskiy@ukr.net, +38066-229-60-67.  
Роговий Андрій Сергійович – секретар секції „Моделювання 

робочих процесів і конструкцій”, проф. кафедри теоретичної 

механіки і гідравліки ХНАДУ asrogovoy@ukr.net, +38066-762-87-58; 
Михалевич Микола Григорович – секретар секції „Автотехнічна 

експертиза та безпеки дорожнього руху”, к.т.н., доц. кафедри 

автомобілів ХНАДУ,  mkolyag@gmail.com, +38050-343-18-27; 
Дзюбенко Олександр Андрійович – секретар секції „Екологічно 

чисті транспортні засоби”, к.т.н., доцент кафедри автомобільної 

електроніки ХНАДУ ae.hnadu@gmail.com, +38066-768-41-16.  

mailto:af.khadi@gmail.com
mailto:avbelovo58@gmail.com
mailto:mkolyag@gmail.com
../Downloads/tmirm@ukr.net
mailto:korohodskiy@ukr.net
mailto:mkolyag@gmail.com
mailto:ae.hnadu@gmail.com
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 (з урахуванням протиепідеміологічних заходів) 

 
 

16 вересня 2020 р. 17 вересня 2020 р. 18 вересня 2020 р. 

Дистанційна реєстрація 

учасників на сайті 

конференції до 10:00 

Перевірка технічних 

засобів зв’язку 

з 10:00-12-00 на сторінці 

конференції. 

Посилання на сторінку 

конференції  

http://dl.khadi.kharkov.ua/

course/view.php?id=1358 

 

Робота секцій за 

дистанційнними 

формами спілкування 

(online, offline)  

10:00 – 16:00.    

Посилання на сторінку 

конференції  

http://dl.khadi.kharkov.ua/

course/view.php?id=1358 

 

Робота секцій за 

дистанційними формами 

спілкування (online, 

offline)  

10:00 – 15:00 

Підбиття підсумків та 

закриття конференції   

15:00 – 17:00 

 

 

Регламент роботи: 

- питання, відповіді та обговорення у змішаній формі 

контактування: відео, аудіо, чат-спілкування тощо. 

Офіційні мови роботи конференції – українська, російська та 
англійська 

http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1358
http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1358
http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1358
http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1358
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