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Вельмишановний _________________________________
Оргкомітет конференції „Модернізація вищої освіти в Україні та
проблеми управління якістю підготовки фахівців у технічному університеті”
запрошує Вас взяти участь у роботі 75-ої
університетської науковометодичної конференції, яка відбудеться 7-9 квітня 2020 року в приміщенні
Харківського національного університету будівництва та архітектури (Харків,
вул. Сумська, 40, тел. 700-02-00 ).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи,
проф. Череднік Д.Л.

Члени оргкомітету:
декан будівельного факультету

доц. Савченко О.І.

декан санітарно-технічного факультету

доц. Шилін В.В.

декан архітектурного факультету

проф. Мироненко В.П.

декан механіко-технологічного факультету

доц. Кулаєнко О.О.

декан факультету економіки та менеджменту

доц. Сироватський О.А.

завідувач кафедри фізики

проф. Даньшева С.О.

начальник навчально-методичного відділу

Колодяжна М.Ю.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(заключне)
75-ої університетської конференції ХНУБА
“Модернізація вищої освіти в Україні та проблеми управління
якістю підготовки фахівців у технічному університеті”
9 квітня 2020 року
Керівник: перший проректор з науково-педагогічної роботи,
проф. Череднік Д.Л.
Секретар: проф. Даньшева С.О.
1 Потенціал сучасних освітніх технологій у реалізації компетентністно -

2
3

орієнтованого освітнього процесу в технічному університеті.
Проф. Череднік Д.Л. (перший проректор з науково-педагогічної роботи
ХНУБА).
Проф. Даньшева С.О.
Методика залучення здобувачів вищої освіти для модернізації освітніх
програм.
Проф. Журавльов Ю.В.
(кафедра АВП)
Впровадження ВІМ-технологій в навчальний процес спеціальності
"Будівництво та цивільна інженерія" професійного спрямування "ПЦБ".
Доц. Спіранде К.В.
Доц. Якименко М.В.
(кафедра ЗБК)

4 Підсумки роботи науково-методичної конференції
„Модернізація вищої освіти в Україні та проблеми управління
якістю підготовки фахівців у технічному університеті”.
Проф. Череднік Д.Л. (перший проректор з науковопедагогічної роботи ХНУБА)
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СЕКЦІЯ 1. Створення інноваційного середовища розвитку освітнього
процесу
Підсекція 1
07 квітня 2020 року
Керівник: проф. Череднік Д.Л. (перший проректор з науково-педагогічної
роботи ХНУБА)
Секретар: Полупан О.В., асистент кафедри фізики.
1.

Розробка партнерських проектів з країнами Європейського Союзу:
результати міжнародного науково-дослідного стажування.
Проф. Данченко Ю.М. (кафедра загальної хімії)
Доц. Гриліцька А.В. (Київський національний університет технологій та
дизайну).

2

Напрями розвитку науково-технічного та інноваційного потенціалу
Харківщини.
Проф. Попова Л.М. (кафедра фінансів та кредиту.)

3

Дискретний підхід до кадрового забезпечення промислового
підприємства.
Проф. Телишевська Л.І. (кафедра фінансів та кредиту).

4

Використання результатів наукових досліджень малогабаритного
обладнання при розробці методичних вказівок по будівельній техніці.
Проф. Ємельянова І.А.
Ас. Чайка Д.О.
(кафедра МБП)

5

Інформаційна та методична підтримка практичної підготовки здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Проф. Сізова Н. Д.
(кафедра КНІТ)

6

Інноваційний підхід до практичної підготовки здобувачів із залученням
професіоналів-практиків та експертів ІТ-галузі.
Проф. Старкова О. В.
(кафедра КНІТ)

7

Моніторинг освітніх інновацій у сучасному закладі вищої освіти.
Доц. Сироватський О.А.
Доц. Тітов А.А.
(кафедра ВКіГ)

5

Підсекція 2
08 квітня 2020 року
Керівник: доц. Литвиненко Є.М.
Секретар: ст. викл. Мерлак О.В.
1

Комп’ютерна підтримка процесів реєстрації вступників для участі у
вступних випробуваннях.
Доц. Литвиненко Є. М.
Ст. викл. Мерлак О. В.
(кафедра КНІТ)

2

Використання в навчальному процесі комп’ютерних засобів візуалізації
алгоритмів.
Доц. Литвиненко Є. М.
Ст. викл. Мерлак О. В. (кафедра КНІТ)

3

Супровід освітніх інновацій у технічних університетах.
Доц. Плахотніков К. В.
(кафедра КНІТ)
Ст. викл. Єгоров В.О.
(кафедра архітектурних конструкцій)

4

Інноваційне освітнє середовище як умова розвитку професійної
компетентності фахівців у галузі інформаційних технологій.
Ст. викл. Леуненко О. В.
(кафедра КНІТ)

5

Використання інформаційних систем для управління та моніторингу
успішності здобувачів вищої освіти.
Доц. Міхєєв І. А.
(кафедра КНІТ)

6

Формування стійких взаємозв’язків ЗВО з провідними підприємствами
для розвитку і впровадження інновацій в освітній процес та бізнеспроцеси.
Доц. Долгова Н. Г.
(кафедра КНІТ)

7

Інформаційна підтримка управління діяльністю центру заочного навчання
та підвищення кваліфікації.
Доц. Гречко Н. В.
(кафедра КНІТ)

8

Інноваційні методи використання сучасних графічних систем для
розвитку компетентності фахівців у комп’ютерній графіці.
Доц. Мироненко В. В.
(кафедра КНІТ)

6

9

Специфіка викладання основ інформаційних технологій студентам, що
навчаються іноземною мовою із застосуванням можливостей онлайн
освіти.
Доц. Шаповалова О. О.
(кафедра КНІТ)

10

Організація самостійної роботи студентів при викладанні професійноорієнтовних дисциплін.
Доц. Аксьонова І.В. (кафедра фінансів та кредиту)

11

Розвиток soft skills у здобувачів вищої освіти та викладачів ЗВО.
Доц. Шептуха О.М. (кафедра фінансів та кредиту)

12

Шляхи покращення якості роботи здобувачів вищої освіти та їх
зацікавленості на прикладі практичних занять.
Доц. Ізбаш Ю.М.
(кафедра ЗБК)

13

Викладання курсу „Геоінформаційні системи” в технічному ВНЗ.
Доц. Чубукін Р.Ю. (кафедра інженерної геодезії)
Ас. Наливайко Т.Т. (кафедра будівельних матеріалів)

Підсекція 3
8 квітня 2020 року
Керівник: проф. Сергєєва Т.В.
Секретар: ст. викл. Музалевська Я.А.
1

Нове покоління освітніх
системоутворюючий фактор.
Проф. Сергеєва Т.В.

програм:

професійна

діяльність

як

(кафедра іноземних мов)

2

Нове покоління освітніх програм: формування силабусу здобувачів
вищої освіти.
Доц. Демидюк О. Б.
(кафедра іноземних мов)

3

Університет у смартфоні.
Асп. Ямницький С.О.

4

Розвиток мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти
залучення у роботу університетського старт-апа: досвід ХНУБА.
Доц. Турлакова Н.Б.
Викл. Новицька Д.Є.
(кафедра іноземних мов)

(кафедра іноземних мов)

7

через

5

Мовленнєва підготовка online іноземних здобувачів вищої освіти
архітектурного та будівельного напрямку.
Доц. Нікіфорова С.М.,
Ст. викл. Пивоварова О.І.
Ст. викл. Пивоварова Н.І.
(кафедра іноземних мов)

6

Мовленнєва підготовка online іноземних здобувачів вищої освіти “Basic
Training Course”.
Ст. викл. Ковтун О.О.
Викл. Васильєва К.О.
(кафедра іноземних мов)

7

Smart English for Architects в режимі змішаного навчання.
Доц. Назимко О.В.
Ст. викл. Перелигіна О.І.
Ст. викл. Ушакова С.В.
(кафедра іноземних мов)

8

ЗНО для магістрів: курс підготовки online.
Ст. викл. Музелевська Я.А.
(кафедра іноземних мов)

9

Долучення провідних підприємств машинобудівної галузі до
формування у здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Галузеве
машинобудування» інтегральних і спеціальних компетенцій.
проф. Балера М.Д.
Проф. Гордієнко А.Т.
Доц. Блажко В.В.
Доц. Луценко М.М.
Доц. Саєнко Л.В.
(кафедра МБП)

10

Масові відкриті онлайн - курси – їх роль та місце у підготовці
інженерних та наукових кадрів.
Доц. Буцька Л.М. (кафедра ФХМ та ТБМВ)
Доц. Буцький В.О. (кафедра МБП)

11

Ментальні карти у професійно-орієнтованому е-навчанні іноземній мові.
Ст. викл. Кущенко Ж.Л.
Доц. Лук’янова Г.В.
Викл. Орда О.Ф.
(кафедра іноземних мов)

12

Нові організаційні форми та засоби навчання для архітектурнобудівельних спеціальностей в ХНУБА.
Доц Бутнік С.В.
Доц. Джалалов М.Н.
Ас. Говоруха І.В.
(кафедра ТБВ)
Ст. викл. Альошечкіна Т.М.
(кафедра будівельної механіки)
8

13

Особливості інноваційної діяльності технічного університету в
сучасному освітньому контексті.
Ст. викл. Тимченко І.В.
(кафедра графіки)

14

Вплив епохи глобалізації на освітній процес.
Ст. викл. Чуєва Н.В.
(кафедра графіки)

СЕКЦІЯ 2.

Управління якістю освіти та освітньої діяльності у
технічному університеті
07 квітня 2020 року

Керівник: проф. Перетятько Ю.Г.
Секретар: доц. Буцька Л.М.
1

ВІМ –технології в дипломному проекті магістра будівництва.
Проф. Дружинін А.В. (кафедра ОБВ)

2

Підвищення професійного рівня фахівців за рахунок застосування ВІМ технологій в освітньому процесі.
Ас. Виноградов В.В.
(кафедра будівельної механіки)

3

Критерії працевлаштування молодих спеціалістів у страхові компанії.
Доц. Временко Л.В.
Доц. Кондратенко Д.В. (кафедра фінансів та кредиту).

4

Організація освітнього процесу з точки зору обсягів часу аудиторного
навчання та терміну вивчення навчальних дисциплін.
Доц. Карпенко В.В. (кафедра фінансів та кредиту).

5

Формування внутрішньої системи якості моніторингу професійної
підготовки фахівців.
Доц. Колодяжна Т.В. (кафедра фінансів та кредиту)

6

Проблеми та вузькі місця дистанційної освіти в технічному університеті.
Доц. Сокол С.В. (кафедра фінансів та кредиту)

7

Проектування та розрахунок дерев’яних та пластмасових конструкцій –
один із пріоритетних напрямків освіти в будівельній галузі.
Проф. Перетятько Ю.Г. (кафедра МДК)

8

Удосконалення роботи екзаменаційної комісії під час проведення
вступних іспитів до магістратури.
Доц. Рюмін В.В.
(кафедра МДК)
9

Методичні заходи по
дерев’яних конструкцій.
Доц. Пригунков О.В.

9

забезпеченню

довговічності

та

надійності

(кафедра МДК)

10

Особливості підготовки освітніх програм технічних спеціальностей вищої
освіти до складання відомостей про самооцінювання.
Доц. Буцький В.О.
Доц. Гузенко С.О. (кафедра МБП)

11

Роль Soft skills у формуванні якісних показників інженерних та наукових
кадрів.
Доц. Буцький В.О.
(кафедра МБП)

12

Досвід проведення практичних занять кафедрою ТБВ для здобувачів
вищої освіти – іноземців третього курсу архітектурного факультету.
Доц. Каржинерова Т.І.
(кафедра ТБВ)

13

Перспективи вищої технічної освіти з огляду на зміни законодавства у
сфері фахової перед вищої освіти.
Доц. Буцька Л.М.
(кафедра ФХМ та ТБМВ)
Доц. Буцький В.О. (кафедра МБП)

14

Науково-дослідницька
фактор якості освіти.
Доц. Латорець К.В.

15

робота

здобувачів вищої освіти як важливий

(кафедра ФХМ та ТБМВ)

Особливості підготовки фахівців та наукових кадрів для зарубіжних
країн в ХНУБА.
Доц. Лукашенко С.В.
(кафедра ВК і Г)

СЕКЦІЯ 3

Мовна підготовка і суспільно-гуманітарні чинники
націо - та державотворення України.
7 квітня 2020 року

Керівник: проф. Креч Т.В.
Секретар: ст. викл. Дитюк С.О.
1

Особливості організації науково-дослідної роботи іноземних слухачів
підготовчого відділення в межах вивчення навчальної дисципліни
«Країнознавство» для закріплення навичок володіння російською мовою.
Ст. викл. Маслова Л.В. (кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін)
10

2

Викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (на прикладі
вивчення Тоталітарних систем в межах навчальної дисципліни
«Політологія» в дискурсі аналізу нумізматичних джерел).
Ст. викл. Осіпов О.М. (кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін)

3

Мовленнєва компетентність викладача, як чинник підготовки мобільного
фахівця.
Доц. Іванова Н.В.
(кафедра архітектурних конструкцій)

4

Розвиток мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти через
залучення до дослідницької діяльності: досвід ХНУБА.
Ст. викл. Лисенкова Т. М.
Ст. викл. Ткаченко С.В.
(кафедра іноземних мов)

5

Розвиток мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти через
залучення до змагання: досвід проведення мовних олімпіад ХНУБА.
Ст. викл. Ігнатьєва Н.В.
Ст. викл. Ломоносова Ж.В.
доц. Рачковський О.В.
(кафедра іноземних мов)

6

Роль м’якої адаптації у психолого-педагогічній підготовці здобувачів
вищої освіти.
Проф. Креч Т.В.
(кафедра української мови та мовної підготовки
іноземних громадян)

8

Особливості вивчення критеріїв культурного мовлення здобувачів вищої
освіти технічних закладів вищої освіти.
Доц. Мілєва І.В.
(кафедра української мови та мовної підготовки
іноземних громадян)

9

Активізація комунікативних вмінь та навичок у вивченні російської
мови як іноземної.
Викл. Бессонова Н.М. (кафедра української мови та мовної підготовки
іноземних громадян)

10

Педагогічна діагностика професійних компетенцій викладача закладу
вищої освіти.
Ст. викл. Бєлікова О.В.
Ст. викл. Дитюк С.О.
Ст. викл. Бессонова Н.М.
Ст. викл. Греул О.О. (кафедра української мови та мовної підготовки
іноземних громадян)

11

Вивчення паттернів для моделювання мовлення.
Ст. викл. Ігнатова В.В.(кафедра української мови та мовної підготовки
іноземних громадян)

11

12

Засоби наочності тексту як спосіб формування комунікативних навичок у
вивченні російської мови як іноземної.
Ст. викл. Ходаківська М.О. (кафедра української мови та мовної
підготовки іноземних громадян)

СЕКЦІЯ 4.

Перспективи розвитку економічної освіти: теорія,
методологія, практика.
Підсекція 1
7 квітня 2020 року

Керівник: доц. Лозовий А.В.
Секретар: ст. викл. Іващенко М.В.
1

Актуальність викладання дисципліни „Оцінка бізнесу підприємств
будівельної галузі”.
Доц. Кучма О.О. (кафедра ОБВ)

2

Досвід використання методу кореляційного аналізу в дипломному
проектуванні здобувачів вищої освіти
зі спеціальності „Фінанси,
банківська справа та страхування”.
Проф. Успаленко В.І.
Доц. Ягольницький О.А. (кафедра фінансів та кредиту)

3

Застосування інтерактивних методів навчання задля
програмних результатів навчання фінансистів.
Проф. Солодовнік О.О. (кафедра фінансів та кредиту)

4

Перспективи розвитку економічної освіти: теорія, методологія, практика.
Доц. Белікова Т.В. (кафедра фінансів та кредиту)

5

Сучасні тенденції розвитку економічної освіти.
Доц. Петриківа О.С. (кафедра фінансів та кредиту)

6

Кейс-метод та його застосування на семінарських заняттях з навчальних
дисциплін "Міжнародні фінанси" та "Фінансовий ринок".
Доц. Тохтамиш Т.О. (кафедра фінансів та кредиту)

7

Необхідність викладання навчальних дисциплін міждисциплінарного
характеру в технічних ЗВО у вимірі модернізації та фундаменталізаціїї
вищої освіти.
Доц. Лозовий А.В. (кафедра економічної теорії).

8

Сутність та використання кейс-методу в освітньому процесі вищої
школи.
Доц. Тодріна І.В.
(кафедра економічної теорії).
12

досягнення

9

Вплив комп’ютеризації сучасного освітнього процесу на формування
економічного мислення студентів.
Доц. Євсєєв С.Є.
(кафедра економічної теорії).

10

Інноваційні технології самостійної роботи здобувачів вищої освіти
економічного профілю у ЗВО.
Доц. Єгорова Ю.В.
(кафедра економічної теорії).
Методичні питання викладання інституціальних проблем економіки
України.
Доц. Багмут Л.С.
(кафедра економічної теорії).

11

12

Викладач сучасного ЗВО: компетентнісна модель.
Ст. викл. Іващенко М.В.
(кафедра економічної теорії).
Підсекція 2
8 квітня 2020 року

Керівник: Доц. Халіна В.Ю.
Секретар: Ас. Устіловська А.С.
1

Інноваційні форми організації професійного навчання.
Проф. Калініченко Л.Л. (кафедра економіки)

2

Удосконалення науково-методичних підходів до інноваційного розвитку
економічної освіти
Доц. Гелеверя Є.М.
(кафедра економіки)

3

Удосконалення критеріїв контролю якості підготовки докторів філософії
економічного напряму.
К.е.н., доц. Гелеверя Є.М.
(кафедра економіки)

4

Удосконалення інтерактивних технологій навчання здобувачів вищої
освіти економічних спеціальностей.
Доц. Гелеверя Є.М.
(кафедра економіки)
Професіографія як основа професійної орієнтації особистості.
Зав. лаб. Головко-Марченко І.С. (кафедра економіки)

5
6

SMART-технології та їх застосування в навчальному процесі.
Доц. Бредіхін В.М.
(кафедра економіки)

7

Підготовка фахівців з економіки у закладах вищої освіти: міжнародний
досвід.
Викл. Устіловська А.С. (кафедра економіки)

8

Трансформаційні зрушення вітчизняної освіти.
Викл. Устіловська А.С. (кафедра економіки)
13

9

Сучасні технології навчання здобувачів вищої освіти.
Ас. Божидай І.І. (кафедра економіки)

10

Новітні знання економічної науки, методологія та методи проведення
занять з використанням сучасних методів і технологій.
Доц. Благой В.В.
Доц. Пакуліна А.А.
Доц. Янченко Н.В.
(кафедра економіки)

11

Сучасні вимоги до акредитації освітніх програм.
Доц. Халіна В.Ю.
Проф. Смачило В.В.
(кафедра економіки)

12

Гарант освітньої програми - "інструмент" трансформації вищої освіти чи
номінальна фігура.
Доц. Колмакова О.М.
(кафедра економіки)

13

Напрямки інтеграції наукових знань в економічній освіті.
доц. Шуміло О.С.
(кафедра економіки)

14

Роль системи зворотного зв’язку у процесі студентоцентрованого
навчання.
Доц. Бутенко О.П.
Доц. Сичова О.Є.
Ст. викл. Опікунова Н.В.
(кафедра менеджменту та публічного
адміністрування)

СЕКЦІЯ 5.

Екологія. Людина. Суспільство.
7 квітня 2020 року

Керівник: доц. Пономарьов К.С.
Секретар: зав. лаб. Строгіна Т.С.
1 Застосування сучасних технологій для
„Моніторинг довкілля”.
Доц. Пономарьов К.С. (кафедра БЖ та ІЕ).

викладання

дисципліни

2

Розвиток навичок екологічної культури у людини та суспільстві.
Доц. Крот О.П.
Зав. лаб. Строгіна Т.С. ((кафедра БЖ та ІЕ).

3

Екологічні аспекти ефективності навчання при наявності СО 2
приміщенні.
Доц. Левашова Ю.С.
Доц. Коваленко А.В.
Доц. Косенко Н.О. (кафедра БЖ та ІЕ)
14

в

4

Токсикологічна та пожежна безпека при викладанні дисципліни „Основи
охорони праці”.
Доц. Чернишенко Г.О.
Доц. Зайцева В.Г.
Ас. Нестеренко О.В. (кафедра БЖ та ІЕ)

5

Особливості
використання різних видів методик навчання при
викладанні екологічних дисциплін у ЗВО.
Доц. Самохвалова А.І.
Ас. Онищенко Н.Г.
Доц. Лебедєва О.С.
Ас. Масс О.М. (кафедра БЖ та ІЕ)

6

Комп’ютерні
технології і управління
середовища.
Доц. Зайцева В.Г.
Доц. Самохвалова А.І. (кафедра БЖ та ІЕ)

захистом

навколишнього

7

Перспективи впровадження інноваційних
підготовці фахівців з екології.
Ас. Пономарьова С.Д. (кафедра БЖ та ІЕ)

стратегій

навчання

8

Застосування інноваційних методів викладання в рамках курсу
«Економіка природокористування» для формування у
студентів
екологічного мислення.
Доц. Мельникова О.Г. (кафедра БЖ та ІЕ)

9

Досвід впровадження екологічного менеджменту в діяльність вітчизняних
підприємств.
Доц. Докуніна К.І. (кафедра фінансів та кредиту)

10

Геоекологічні
аспекти складування твердих побутових відходів на
новозбудованих полігонах.
Проф. Стріжельчик Г.Г.
Доц. Бондаренко О.І.
Ас. Найдьонова В.Є.
(кафедра ГПГС)

СЕКЦІЯ 6.

при

Формування у здобувачів вищої освіти компетенцій до
комплексної професійної діяльності: досвід викладання
природничих та професійно-орієнтованих дисциплін.
Підсекція 1
7 квітня 2020 року

Керівник: проф. Харченко А.П.
Секретар: ст. викл. Бабаєва О.В.
15

1

Реалізація методів проблемного навчання при викладанні лінійної
алгебри.
Проф. Харченко А.П.
Доц. Гаєвська Г.В.
Ст. викл. Лисянська Г.В. (кафедра вищої математики)

2

Розв’язання математичних задач сучасними мовами програмування та
технологіями.
Доц. Несвіт М.І. (кафедра вищої математики)
Доц. Несвіт К.В. ( ХНУ ім. В.Н. Каразіна).

3

Узагальнення педагогічного досвіду при викладанні вищої математики в
технічному університеті.
Ст. викл. Бабаєва О.В.
С. викл. Посилаєва Р.В. (кафедра вищої математики)

4

Модернізація змісту і технології викладення дисципліни «Корозія і захист
будівельних конструкцій» для здобувачів вищої освіти - іноземців
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з російською
мовою навчання.
Проф. Костюк Т.О.
Ст. викл. Деденьова О.Б.
Доц. Казімагомедов І.Е. (кафедра будівельних матеріалів та виробів)
Проф. Плугін А.А. (Український державний університет залізничного
транспорту).

5

Особливості викладання навчальної дисципліни „Організація, моніторинг
та менеджмент в проектуванні та будівництві”.
Доц. Гольтерова Т.А. (кафедра ОБВ)

6

Покращення освіти із застосуванням інформаційних технологій в
підготовці майбутніх фахівців.
Доц. Обухова Н.В. (кафедра ОБВ)

7

Методика визначення договірної ціни на стадії проектування у спецкурсі
„Кошторисна справа”.
Ст. викл. Жилякова Г.С. (кафедра ОБВ)

8

Особливості викладання дисципліни „САПР у будівництві”.
Доц. Агеєнко С.Б.
(кафедра МДК)

9

Особливості та досвід проведення професійно-орієнтованих учбових та
виробничих практик: вступ до будівельної справи та проектної при
підготовці бакалаврів та магістрів на кафедрі ТБВ.
Доц. Гаєвой Ю.О,
Доц. Гриневич Є.О.
Ст. викл. Вяткін В.А.
(кафедра ТБВ)
16

10

Використання нечіткої логіки при експертних оцінках у навчальному
процесі.
Доц. Пермяков В.І.
(кафедра АВП)

11

Модернізація викладання графічних дисциплін з використанням ВІМтехнологій та САД- систем.
Ст. викл. Бєлих І.М
(кафедра графіки)

12

Використання інформаційних технологій при викладанні навчальної
дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка”.
Доц. Печерцев О.О.
Ст. викл. Благовестова О.О.
(кафедра графіки)

13

Викладання програмного
„Архітектура”.
Доц. Герасименко В.В.
Доц. Кравченко Ю.П.

забезпечення

REVIT

для

спеціальності

(кафедра графіки)

Підсекція 2
8 квітня 2020 року
Керівник: проф. Леонов В.П.
Секретар: ст. викл. Альошечкіна Т.М.
1
Особливості викладання дисципліни „Вступ до фаху” для здобувачів
вищої освіти спеціальності 133 „Галузеве машинобудування”.
Доц. Аніщенко А.І.
(кафедра МБП)
2

Організація самостійної роботи іноземних здобувачів вищої освіти
спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” з дисципліни
„Вступ до фаху”.
Доц. Коваленко А.С. (ДВНЗ „Приазовський державний технічний
університет”)

3

Особливості викладання вибіркових дисциплін при підготовці докторів
філософії за спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування”.
Проф. Вінниченко В.І.
Проф. Крот О.Ю.,
Проф. Савченко О.Г. (кафедра МБП)

4

Формування у здобувачів вищої освіти компетентностей до комплексної
професійної діяльності: досвід викладання дисципліни „Дослідження
машин для машин для виробництва будівельних матеріалів”.
Проф. Ємельяненко М.Г.
(кафедра МБП)

5

Особливості формулювання результатів навчання спеціальних дисциплін
підготовки фахівців-механіків.
Проф. Савченко О.Г.
Проф. Крот О.Ю.
(кафедра МБП)
17

6

Фізика як складова підготовки сучасних військових фахівців.
Доц. Аврамчук О.Є. (Житомирський військовий інститут ім. С.П.
Корольова).

7

Особливості викладання предмету "Логіка" здобувачам вищої освіти
економічних спеціальностей.
Проф. Леонов В.П. (кафедра фізики)

8

Особливості викладання теми „Фототермоакустика” та її застосування у
сучасних технологіях.
Доц. Корсунський О.М.
Ст. викл. Чернець І.В.
(кафедра фізики)
Особливості викладання природничих дисциплін ( на прикладі теми
«використання нанотехнологій у будівництві).
Доц. Подус Г.М.
Ас. Полупан О.В.
(кафедра фізики)

9

10

Особливості програми та методичних вказівок до другої виробничої
практики для здобувачів вищої освіти 192 „Будівництво та цивільна
інженерія” з урахуванням виконання бакалаврської роботи.
Проф. Андон’єв В.С.
Доц. Романтовський В.І.
Доц. Гладкоскок В.П.
Зав. лаб. Дяченко С.В. (кафедра ТГВ та ТВЕР)

11

Методичні особливості викладання гідравлічних питань в ландшафтній
архітектурі та шляхи їх вирішення.
Доц. Рязанцев О.І.
Доц. Шилін В.В.
(кафедра ВКіГ)
Практичні задачі в дослідницькій роботі здобувачів вищої освіти
запорука професійності фахівця.
Ст. викл. Альошечкіна Т.М.
Доц. Медведєва А.В.
Проф. Яровий Ю.М.
(кафедра будівельної механіки)

12

13

14

Методичні засоби забезпечення зв’язку дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки з питаннями виробництва.
Викладач-методист Митрохіна М.О.
Викладач вищої кат. Медведєв М.Г. (Харківський державний
автомобільно-дорожній коледж)
Напрямки забезпечення міждисциплінарних зв’язків при викладанні
технічних дисциплін.
Ст. викл. Альошечкіна Т.М.
Доц. Медведєва А.В.
Доц. Мірошніков В.Ю.
(кафедра будівельної механіки)
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Підсекція 3
8 квітня 2020 року
Керівник: доц. Сірик В.С.
Секретар: ст. викл. Мащенко О.М.
1

Передумови формування у суспільстві потреби здорового способу
життя.
Доц. Сірик В.С.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

2

Психологічний тренінг спортсменів пауерліфтерів збірної ХНУБА під
час підготовки до змагань.
Доц. Плотницький Л. М.
Викл. Семко Б.Т. (кафедра фізичного виховання та спорту)
Використання тренажерів на передзмагальному етапі підготовки в фітнес
аеробіці.
Ст. викл. Мащенко О.М. (кафедра фізичного виховання та спорту)

3

4

Використання засобів гирьового спорту для вдосконалення силової
підготовки єдиноборців.
Викл. Боронін Д.В. (кафедра фізичного виховання та спорту)

5

Психологічні аспекти тактики бігу на середні та довгі дистанції.
Ст. викл. Іщенко А. М. (кафедра фізичного виховання та спорту)

6

Використання елементів кроссфіту в удосконаленні спеціальної фізичної
підготовки боксерів ХНУБА.
Ст. викл. Гунько М.В. (кафедра фізичного виховання та спорту)

7

Методи тренування фізичних якостей футболістів.
Викл Данилов М.Ф.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

8

Особливості розучування техніки роботи ніг гравців з настільного тенісу
початкового рівня.
Викл. Колеснік П.Р.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

9

Засоби та методи розвитку швидкості на прикладі збірної команди
ХНУБА з баскетболу.
Ст. викл. Шкарлат Н. Ю.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

10

Розвиток силової витривалості у студентів , які займаються фізичним
вихованням в спортивній залі та на стадіоні ХНУБА.
Ст . Викл. Ткаченко С. І.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

11

Структура та зміст змагальних групових композиції в спортивній
аеробіки.
Викл Лушина М . В.
(кафедра фізичного виховання та спорту)
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12

Фізичне виховання в рамках Вищої освіти України.
Викл. Стасевский О.С.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

13

Методика навчання прямих ударів боксерів-початківців.
Ст. викл Єрьоменко С.Ю. (кафедра фізичного виховання та спорту)

СЕКЦІЯ 7.

Архітектура та містобудування ХХІ сторіччя: теоретикометодологічні проблеми підвищення якості професійної
архітектурно-будівельної освіти.
Підсекція 1
7 квітня 2020 року

Керівник: доц. Чечельницька К.С.
Секретар: ас. Скомороха С.С.
1 Вдосконалення засобів стимулювання професійної активності НПП при
трактування окремих положень Ліцензійних умов на творчих
спеціальностях технічних ЗВО.
Ст. викл. Вещев В.Є. (кафедра ІТДАС)
2 Соціальні ініціативи, як фактор впливу на формування стратегій розвитку
міського середовища на локальному рівні.
Проф. Блінова М.Ю.
Асп. Ільченко С.А.
(кафедра ДАС)
3 „Зелені коридори”, як провідна світова практика реабілітації
урбанізованих середовищ.
Проф. Блінова М.Ю.
Асп. Савчук В.В.
(кафедра ДАС)
4 Методичні розробки нової дисципліни „Основи містобудівного аналізу”.
Доц. Вигдорович О.В. (кафедра містобудування та урбаністики)
5

Роль та місце соціологічних опитувань в підготовці магістра архітектури.
Доц. Каменський В.І.
(кафедра містобудування та урбаністики)

6

Особливості викладання дисципліни „Архітектурне проектування” в
контексті сучасних тенденцій архітектури та містобудування.
Доц. Чечельницька К.С. (кафедра містобудування та урбаністики)

7

Конгеніальні основи дисциплін про урбаністику.
Доц. Божинський Н.І. (кафедра містобудування та урбаністики)

8

Містобудівні та ліцензійні вимоги до спеціальності "Архітектура та
містобудування”.
Проф. Гук В.І.
(кафедра містобудування та урбаністики)
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9
10

11

Планування міст в умовах активної автомобілізації.
Ас. Скомороха С.С.
(кафедра містобудування та урбаністики)
Використання інноваційних технологій в дисциплінах реставраційної
підготовки кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів.
Доц. Снітко І.А.
Ас. Веприцька К.Д.
(кафедра РРАО)
Викладання уявлень про модерністський живопис як необхідний елемент
формування композиційної мови сучасної архітектури.
Колесніков В.Є.
(кафедра арх. проектування)
Підсекція 2
7 квітня 2020 року

Керівник: проф. Ремізова О.І.
Секретар: ст. викл. Акмен І.Р.
1 Аналітичні поверхні в системі математичної освіти архітекторів.
Доц. Щелкунова Л.І. (кафедра вищої математики)
Ст. викл. Ємець М.С. (Одеська національна академія харчових
технологій).
2 Актуальність вивчення архітектурно-будівельних конструкцій в
підготовці майбутніх фахівців архітектурних спеціальностей.
Проф. Міхеєв Ю.М. (кафедра архітектурних конструкцій)
3

Актуальність вивчення дисципліни «Будівельна фізика» в підготовці
майбутніх фахівців архітектурних спеціальностей.
Ст. викл. Демент’єв В.В (кафедра архітектурних конструкцій)

4

. Західні взірці та вітчизняні перспективи постановки дуального навчання
у вищій архітектурній школі .
Проф. Буряк О.П.
(кафедра основ архітектури)
Структура наукового дослідження на стадії архітектурно-містобудівного
проектування магістерського диплому.
Проф. Ремізова О. І.
Доц. Кудряшова І. В.
(кафедра основ архітектури)
Феномен архітектурної школи та сучасні реформи системи освіти в
Україні.
Доц. Хороян Н.П.
(кафедра основ архітектури)
Дисципліна «Теорії міста» в структурі історично-архітектурної підготовки
бакалаврів.
Ст. викл. Акмен І.Р.
(кафедра основ архітектури)

5

6

7

21

75-а науково - методична конференція
Харківського національного університету будівництва та архітектури

Відповідальний за випуск:
Череднік Д.Л., перший проректор з науково-педагогічної роботи

Упорядники:
Колодяжна М.Ю., начальник навчально-методичного відділу
Чолокян І.В., методист навчально-методичного відділу

Відповідальність за стилістику та назви доповідей несе автор (доповідач).

Підписано до друку
Друк – ризографія
1,08
Тираж 100 прим.

Формат 60 х 84/1/16
Умовн. друк. арк.
1,08

Папір друк. №2
Обл.-вид. арк.
Безкоштовно

Зам. №
ХНУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40
Підготовлено та надруковано редакційно-видавничим відділом
Харківського національного університету будівництва та архітектури

22

