
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

 

Харківський державний науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України 

 

 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
 

Міжнародній науково-практичній конференції 

"Новітні технології розвитку автомобільного транспорту" 

 

Конференція проводиться щорічно з нагоди Дня автомобіліста і дорожника 

 

16-19 жовтня 2018 р. 
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25 

(Посвідчення УкрІНТЕІ від 26 грудня 2017 року № 777) 

 
ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ 

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. Абрамчук Ф. І.) 

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. нач. Харківського державного НДЕКЦ МВС України) 

7) Екологічно чисті транспортні засоби 

    (керівник – зав. каф. АЕ, проф. Бажинов О.В.) 

 
ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

16 жовтня 2018 р. 17 жовтня 2018 р. 18 жовтня 2018 р. 19 жовтня 2018 р. 
День заїзду   

Реєстрація учасників і 

розміщення 00:00 – 24:00  
(Головний корпус ХНАДУ, вул. 

Ярослава Мудрого, 25, к. 209) 

Екскурсійно-тематична 

програма з 14:00 до 16:00: 

- виставочний комплекс та 

музей ХНАДУ 

Реєстрація учасників  9:00 – 10:00  
(Головний корпус ХНАДУ, вул. Ярослава 

Мудрого, 25, 1 поверх) 

Офіційне відкриття конференції 

та пленарне засідання  10:00 – 

16:00 з перервою (Головний корпус 

ХНАДУ, ауд. 224 конференц-зал) 

Екскурсійно-тематична програма 

16:30 – 18:00:- Лабораторія 

швидкісних автомобілів; 

- академія Bosch. 

Робота секцій   

10:00 – 16:00 
(Головний корпус ХНАДУ, 

вул. Ярослава Мудрого, 25) 

Обідня перерва  13:00 – 

14:00 

Після 18:00 вечірня 

культурна програма: 

- відвідування театрів та 

музеїв Харкова 

 

Робота секцій   

10:00 – 16:00 
(Головний корпус ХНАДУ, 

вул. Ярослава Мудрого, 25) 

Обідня перерва  13:00 – 

14:00 

Підбиття підсумків та 

закриття конференції   

16:30 – 18:00 
(Головний корпус ХНАДУ, , 

вул. Ярослава Мудрого, 25) 
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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; 

Залогін Максим Юрійович – секретар секції „Тенденції розвитку конструкції автомобілів”, доц. кафедри 

автомобілів ХНАДУ, zalogin@khadi.kharkov.ua, zalogin_maxim@mail.ru, +38099-781-26-08; 

Мастепан Сергій Миколайович – секретар секції „Технічна експлуатація і сервіс автомобілів”, к.т.н., доцент 

кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів ХНАДУ mastepansm@gmail.com,  +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”, к.т.н., доцент 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; 

Данець Сергій Віталійович – секретар секції „Автотехнічна експертиза та безпеки дорожнього руху”, +38050-

948-37-25; 

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.  

 

Офіційний веб-сайт конференції – http://af.khadi.kharkov.ua/fakultet/nauka/konferenciji/conf2018.html  

 

Офіційні мови роботи конференції – українська, російська та англійська. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО 

до 30.09.2018 року надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді обсягом 1-3 повні сторінки, вказати номер секції та 

відомості про авторів (П.І.Б.– повністю, вчений ступінь, звання, посада, місце роботи, E-mail, тел.). 

 

Участь у конференції за рахунок організаторів (для учасників безкоштовно) 

Витрати на проживання та харчування учасники конференції несуть самостійно 

(оргкомітет може допомогти з поселенням у готелі). 

 

Оргкомітет буде вдячний за заздалегідь надіслані матеріали. 

Наукові праці будуть видані у вигляді тез доповідей та наукових статей у фаховому виданні. 

Матеріали тез надсилати на електронну адресу оргкомітету – af.khadi@gmail.com, відповідальний секретар конференції   

 

Вимоги до тез 

1. Файли повинні бути у форматі Word XP/2003, формульний редактор Equation 3.0. 

2. Параметри: формат А4 (210х297); поля: усі по – 2,0 см. 

3.  Шрифт – Times New Roman 14 пт, інтервал – одинарний 
 

Приклад оформлення тез 

 

Петров Петро Петрович, к.т.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Іванов Іван Іванович, аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ivanov@gmail.com 

 

НАЗВА (великими літерами, жирний) 

 

Текст – вирівнювання по ширині, Абзац – 1,25 см. Рисунок по центру без обтікання. При посиланнях у кінці наводиться література. 

 

 
 

Рисунок 1 – Назва рисунка 

 

Література 

 

Охочі розмістити свої наукові статті у фахових виданнях – „Вісник ХНАДУ” та "Автомобільний транспорт", 

мають звернутися до доцента Аргун Щасяни Валіковни,–  shasyana@gmail.com, 099-378-04-51  
Посилання на сторінку журналу з вимогами до оформлення: http://www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-

vidannja/visnik-kharkivskogo-nacionalnogo-avtomobilno-dorozhnogo-universitetu.html  
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