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Вельмишановний _________________________________
Оргкомітет конференції
«Сучасна освіта: шляхи підвищення
конкурентоздатності університетів» запрошує Вас взяти участь у роботі 76-ої
університетської науково-методичної конференції, яка відбудеться 30 березня 1квітня 2021 року в приміщенні Харківського національного університету
будівництва та архітектури (Харків, вул. Сумська, 40, тел. (057)700-02-00 ).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету:
Заступник ректора (перший проректор) з науково-педагогічної роботи В.Бугай

Члени оргкомітету:
Декан будівельного факультету

О. Савченко

Декан санітарно-технічного факультету

В. Шилін

Декан архітектурного факультету

О. Вигдорович

Декан механіко-технологічного факультету

О. Кулаєнко

Декан факультету економіки та менеджменту

О. Сироватський

Завідувач кафедри фізики

С. Даньшева

Начальник
навчально – методичного відділу

Ю.Чорний
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План проведення засідань
Пленарне засідання

https://meet.google.com/fjw-vsgs-out

1310
1 квітня 2021 року
Робота секцій
Секція 1
Формування конкурентних переваг освітніх програм
30 березня

Підсекція 1

1310

https://us04web.zoom.us/j/71772175648?p
wd=a3FtWldIMXpLK2I4dExsU3VIbFNK
QT09
Ідентифікатор конференції: 717 7217 5648

Код доступа: 6R8Njy

30 березня

Підсекція 2

1310

https://meet.google.com/paz-woma-tpp

31 березня

Підсекція 3

1310

https://zoom.us/j/99301961428?pwd=S1Vr
T0lYSWFNTE5WcExzY085R01mZz09
Ідентифікатор конференції: : 993 0196 1428
Код доступа: 8sX2bP

Секція 2
Соціально-педагогічні аспекти інноваційного розвитку університетської
освіти
10
https://meet.google.com/xtq-tqfj-ast
30 березня
Підсекція 1
13
30 березня

Підсекція 2

1310

http://meet.google.com/qgw-rggr-ata

31 березня

Підсекція 3

1310

https://zoom.us/j/94854037998
Ідентифікатор конференції: 948 5403 7998
Код доступа n3szWe

31 березня

Підсекція 4

1310

https://zoom.us/j/93567139330?pwd=T21q
VUZkOGs1YWlONHRKQ0FIU1RCdz09
Ідентифікатор конференції:: 935 6713 9330
Код доступа: V5sKBp

30 березня

Секція 3
Синергія в освітньо - науковому процесі
https://meet.google.com/bji-hahp-yrs
1310

Секція 4
Архітектура та містобудування ХХІ сторіччя: теоретико-методологічні
проблеми підвищення якості професійної архітектурно-будівельної освіти
http://meet.google.com/nwn-mhen-zot
30 березня
Підсекція1
1310
31 березня

Підсекція 2

1310

http://meet.google.com/mfb-kzap-hub
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(заключне)
76-ої університетської конференції ХНУБА
«Сучасна освіта: шляхи підвищення конкурентоздатності
університетів"
1 квітня 2021 року, 1310
https://meet.google.com/fjw-vsgs-out

Керівник: заступник ректора (перший проректор) з науково - педагогічної
роботи, доц. Бугай В.С.
Секретар: зав. кафедри фізики, проф. Даньшева С.О.
1

Цифрова трансформація у вищій технічній освіті: досвід, тенденції та
проблеми.
Проф. Череднік Д.Л.
Проф. Даньшева С.О.
Проф. Попова Л.М.

2

Внутрішня система забезпечення якості освіти ХНУБА: сьогодення та
шляхи вдосконалення.
Заступник ректора (перший проректор) з науково-педагогічної роботи
Бугай В.С.
Начальник навчально-методичного відділу Чорний Ю.А.

3

Концепція впровадження ВІМ - технологій в освітній процес - шлях
підвищення конкурентоздатності
університету на ринку освітніх
послуг ( на прикладі підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності
192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Доц. Спіранде К.В. (кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій)

4

Підсумки роботи науково-методичної конференції «Сучасна освіта:
шляхи підвищення конкурентоздатності університетів».
Заступник ректора (перший проректор) з науково-педагогічної роботи
Бугай В.С.

5

СЕКЦІЯ 1. Формування конкурентних переваг освітніх програм
Підсекція 1
30 березня 2021 року, 1310
https://us04web.zoom.us/j/71772175648?pwd=a3FtWldIMXpLK2I4dExsU3VIbFNKQT09
Идентификатор конференции: 717 7217 5648
Код доступа: 6R8Njy

Керівник: заступник ректора (перший проректор) з науково-педагогічної
роботи доц. Бугай В.С.
Секретар: викл. Устіловська А.С.
1. Розробка освітньої програми з підготовки здобувачів другого
(магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве
машинобудування", відповідно до вимог стандарту вищої освіти.
Проф. Болотських М.С.
Доц. Блажко В.В.
Доц. Буцький В.О.
(кафедра механізації будівельних процесів).
2.

Підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра та
доктора філософії для зарубіжних країн в ХНУБА.
Доц.
Лукашенко С.В.
(кафедра водопостачання, каналізації і
гідравліки)

3

Гармонізація потреб стейкхолдерів
під час формування освітніх
програм.
Доц. Халіна В.Ю. (кафедра економіки та бізнесу)
Доц. Сироватський О.А.
(кафедра водопостачання, каналізації і
гідравліки)

4

Організація навчання в умовах пандемії COVID-19 на кафедрі іноземних
мов.
Ст. викл. Музалевська Я.А.
Ст. викл. Ігнатьєва Н.В.
(кафедра іноземних мов)

5

Проблеми переходу до дистанційного навчання в період пандемії
COVID-19.
Ст. викл. Ковтун О.О.
Ст. викл. Вінниченко І.О.
(кафедра іноземних мов)

6

Трансформаційна грамотність як конкурентна перевага на ринку праці
та основна соціальна навичка здобувачів вищої освіти.
Доц. Халіна В.Ю.
Викл. Устіловська А.С. (кафедра економіки та бізнесу)
6

Доц. Буцький В.О. (кафедра механізації будівельних процесів)
7

Застосування можливостей платформи Zoom для підвищення
ефективності дистанційного навчання здобувачів вищої освіти.
Доц. Шаповалова О.О.
(кафедра комп’ютерних наук та
інформаційних технологій)
Підсекція 2
30 березня 2021 року, 1310
https://meet.google.com/paz-woma-tpp
Керівник: Проф. Крот О.Ю.
Секретар: Доц. Аніщенко А.І.

1

Проблеми дистанційного навчання та способи їх вирішення.
Доц. Гіль Ю.Б. (кафедра фізико-хімічної механіки та технології
будівельних матеріалів та виробів)

2

Урахування можливостей сучасних інформаційних технологій при
організації освітнього процесу при дистанційному навчанні.
Доц. Гуркаленко В.А. (кафедра фізико-хімічної механіки та технології
будівельних матеріалів та виробів)
Порівняння відповідності різних платформ дистанційного навчання
вимогам вищої школи.
Доц. Романтовський В.І. (кафедра теплогазопостачання, вентиляції та
використання
теплових
вторинних
енергоресурсів)

3

4

5

Особливості навчального процесу під час онлайн проведення
лабораторних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство».
Проф. Костюк Т.О.
Ст. викл. Деденьова О.Б.
Ас. Наливайко Т. Т.
Доц. Казімагомедов І.Е. (кафедра будівельних матеріалів та виробів)
Особливості
викладання дисциплін «Технологія будівельного
виробництва» здобувачам вищої освіти санітарно-технічного факультету
в умовах пандемії СОVID-19 та дистанційного навчання.
Доц. Гаєвой Ю.О.
Доц. Каржинерова Т.І.
Доц. Гриневич Є.О.
Доц. Алейнікова А.І. (кафедра технології будівельного виробництва)

7

6

Опитування здобувачів вищої освіти як інструмент забезпечення якості
освітнього процесу.
Доц. Терещенко Д.А.
Ас. Криворучко Г.В. (кафедра менеджменту та публічного
адміністрування)

7

Деякі переваги та недоліки викладання вищої математики в умовах
дистанційного навчання.
Доц. Гаєвська В.О.
Ст. викл. Лисянська Г.В.
(кафедра вищої математики)

8

Особливості викладання дисципліни "Будівельна техніка" для здобувачів
вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія".
Доц. Аніщенко А.І. (кафедра механізації будівельних процесів)

9

Розвиток дистанційної освіти в умовах карантину.
Доц. Белікова Т.В.
(кафедра фінансів та кредиту)

10

Досвід проведення захисту кваліфікаційних випускних робіт здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве
машинобудування" із застосуванням засобів відео-конференції.
Проф. Гордієнко А.Т.
Проф. Ємельяненко М.Г.
Доц. Саєнко Л.В.
(кафедра механізації будівельних процесів)
.
Методика проведення лабораторних робіт для здобувачів спеціальності
133 "Галузеве машинобудування" в умовах дистанційного навчання.
Проф. Крот О.Ю.
Проф. Савченко О.Г.
Проф. Ємельянова І.А.
(кафедра механізації будівельних процесів).

11

12

Сучасні розробки систем дистанційного навчання в інженерній підготовці
здобувачів вищої освіти..
Доц. Бойко Т.К.
(кафедра геотехніки, підземних та гідротехнічних
споруд)

13

Сучасні методи викладання технічних дисциплін в умовах пандемії.
Доц. Ісакієва О.Г.
Доц. Сорокіна В.Ю. (кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки)

8

Підсекція 3
31 березня 2021 року, 1310
https://zoom.us/j/99301961428?pwd=S1VrT0lYSWFNTE5WcExzY085R01mZz09
Идентификатор конференции: 993 0196 1428
Код доступа: 8sX2bP

Керівник: Проф. Креч Т.В.
Секретар: Доц. Самохвалова А.І.
1
Значення дистанційного навчання при викладанні здобувачам вищої
освіти екологічних дисциплін.
Доц. Самохвалова А.І.
Ас. Онищенко Н.Г.
Доц. Мельнікова О.Г.
(кафедра безпеки життєдіяльності та
інженерної екології)
2

Впровадження в освітній процес програмного забезпечення з відкритою
ліцензією для спеціальності 101 Екологія.
Проф. Юрченко В.О.
Доц. Пономарьов К.С.
Ас. Пономарьова С.Д.
(кафедра безпеки життєдіяльності та
інженерної екології)

3

Впровадження в навчальний процес дисципліни «Охорона праці в галузі
та цивільний захист» результатів науково - дослідних робіт.
Доц. Левашова Ю.С.
Доц. Лебедєва О.С. (кафедра безпеки життєдіяльності та інженерної
екології)

4

Дистанційне навчання: переваги, недоліки, виклики.
Проф. Креч Т.В.
Ст. викл. Дитюк С.О.
Доц. Мілєва І.В. (кафедра української мови та мовної підготовки
іноземних громадян)
Доц. Шилін В.В. (кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки)

5

Віртуальні екскурсії як спосіб активізації пізнавальної діяльності
здобувачів вищої освіти.
Ст. викл. Бєлікова О.В.
Ст. викл. Бессонова Н.М.
Ст. викл. Греул О.О. (кафедра української мови та мовної підготовки
іноземних громадян)
9

6

Застосування різних форм та онлайн-інструментів в інтерактивній освіті
здобувачів вищої освіти технічного університету.
Ст. викл Ігнатова В.В.
Ст. викл Скрипник Л.В.
Ст. викл Черногорська Н.Г. (кафедра української мови та мовної
підготовки іноземних громадян)

7

Особливості дистанційного керівництва виконанням здобувачами вищої
освіти коледжу курсових та дипломних проектів.
Викл.-методист Митрохіна М.О.,
Викл. вищої кат. Медведєв М.Г. (Харківський автомобільно-дорожній
коледж).

8

Концепція формування інвестиційної привабливості закладів вищої
освіти на основі оціночної моделі.
Доц. Баранов П.Ю. (Упроваджувальне підприємство Центр-Персонал”)
Доц. Кучма О.О.
(кафедра організації будівельного виробництва)

9

Методичні засади дистанційної освіти.
Проф. Сізова Н. Д.
(кафедра комп’ютерних наук та інформаційних
технологій)

10

Особливості впровадження дистанційного навчання у технічному
університеті (на прикладі заочної форми здобуття освіти).
Доц. Гречко Н. В.
(кафедра комп’ютерних
наук та інформаційних технологій)

11

Методи впровадження сучасних мобільних додатків в умовах
дистанційного навчання здобувачів вищої освіти.
Доц. Мироненко В. В. (кафедра комп’ютерних наук та інформаційних
технологій)

12

Інформаційні технології для взаємодії зі здобувачами вищої освіти в
умовах пандемії COVID-19.
Доц. Венгріна О. С. (кафедра комп’ютерних наук та інформаційних
технологій)

10

СЕКЦІЯ 2.

Соціально - педагогічні аспекти інноваційного
розвитку університетської освіти
Підсекція 1
30 березня 2021 року, 1310

https://meet.google.com/xtq-tqfj-ast
Керівник: Проф. Сопов В.П.
Секретар: Ст. викл. Альошечкіна Т.М.
1

Як дотриматись академічної доброчесності: цитування і плагіат.
Проф. Сопов В.П. (кафедра фізико-хімічної механіки та технології
будівельних матеріалів та виробів)

2

Теоретичні аспекти організації індивідуальної траєкторії освіти
здобувачами вищої освіти.
Доц. Латорець К.В. (кафедра фізико-хімічної механіки та технології
будівельних матеріалів та виробів)

3

Студентоцентризм освіти: проблеми реалізації.
Доц. Буцька Л.М. (кафедра фізико-хімічної механіки та технології
будівельних матеріалів та виробів)

4

Реалізація диференційованого навчання здобувачів вищої освіти.
Доц. Макаренко О.В.
Доц. Першина Л.О.
(кафедра фізико-хімічної механіки та технології
будівельних матеріалів та виробів)

5

Використання нечіткої логіки під час оцінювання здобувачами вищої
освіти навчального процесу.
Доц. Пермяков В.І.
(кафедра автоматизації виробничих процесів)

6

Умови впровадження принципів академічної доброчесності в закладах
вищої освіти.
Проф. Данченко Ю.М.
доц. Обіженко Т.М.
Доц. Биков Р.О.
Ас. Скрипинець А.В.
(кафедра загальної хімії)

7

Он-лайн семінари як інструмент ефективної комунікації в системі
«університет – здобувач вищої освіти – роботодавець» .
Доц. Биков Р.О.
Ас. Скрипинець А.В.
(кафедра загальної хімії)
11

8

Систематизація проблемних
«Невизначений інтеграл».
Ст. викл. Бабаєва О.В.
Ст. викл. Посилаєва Р.В.
Ст. викл. Стасенко О.М.

ситуацій

під

час

вивчення

теми

(кафедра вищої математики)

9

Використання елементів синергії при викладанні
природничого циклу у технічних університетах.
Проф. Корсунський О.М.
Ст. викл. Чернець І.В.
(кафедра фізики)

дисциплін

10

Особливості впровадження ВІМ - технологій в навчальний процес з
вивчення дисципліни «Металеві конструкції».
Проф. Перетятько Ю.Г.
Доц. Агеєнко С.Б. (кафедра металевих та дерев’яних конструкцій)

11

Особливості методичної роботи в умовах дистанційного навчання.
Доц. Агеєнко С.Б.
Проф. Перетятько Ю.Г. (кафедра металевих та дерев’яних
конструкцій)

12

Актуальні проблеми підготовки здобувачів вищої освіти під час
дистанційного навчання.
Доц. Доброходова О.В.
(кафедра інженерної геодезії)

13

Дослідження комунікативних навичок, як основи багатьох інших
ключових навичок працевлаштування.
Доц. Крот О.П.
Доц. Косенко Н.О.
Зав. лаб. Строгіна Т.С. (кафедра безпеки життєдіяльності та
інженерної екології)

14 Забезпечення комплексного підходу з навчання екологів.
Ас. Нестеренко О.В.
Доц. Зайцева В.Г.
Доц. Чернишенко Г.О. (кафедра безпеки життєдіяльності та інженерної
екології)
15

Напрямки впровадження ВІМ - технологій в навчальний процес.
Ас. Виноградов В.В.
Ст. викл. Альошечкіна Т.М. (кафедра будівельної та теоретичної
механіки).
12

16

Методика виконання магістерської роботи зі спеціальності 192
«Будівництво та цивільна інженерія» на кафедрі організації будівельного
виробництва.
Доц. Гольтерова Т.А. (кафедра організації будівельного виробництва)

17

Покращення підготовки фахівців будівельної галузі через співпрацю з
ТОВ «Computer Logic Group».
Доц. Обухова Н.В.
(кафедра організації будівельного виробництва)

18

Активізація самостійної роботи здобувачів вищої освіти.
Доц. Братішко С.М. (кафедра організації будівельного виробництва)

19

Вплив на підвищення якості підготовки магістрів проектної (науководослідної) практики.
Ст. викл. Жилякова Г.С. (кафедра організації будівельного виробництва)

Підсекція 2
31 березня 2021 року, 1310
http://meet.google.com/qgw-rggr-ata
Керівник: Проф. Сергєєва Т.В.
Секретар: Ст. викладач Перелигіна О.І.
1

Застосування візуальних засобів навчання у підручниках з української та
російської мов як іноземних.
Ст. викл. Ходаківська М.О
(кафедра української мови та
мовної підготовки іноземних громадян)

2

Особливості суб’єктно-предикатних відношень в архітектурному
дискурсі (лінгвістичний і методичний аспекти).
Доц. Мосьпан О.П.
(кафедра української мови та
мовної підготовки іноземних громадян)

3

Розвиток критичного мислення здобувачів в межах дисципліни іноземна
мова.
Проф. Сергеєва Т.В.
Ст. викл. Пивоварова Н.І.
Ст. викл. Пивоварова О.І.
(кафедра іноземних мов)
13

4

Розвиток ключових інтелектуальних здібностей здобувачів в межах
навчання іноземній мові.
Проф. Сергеєва Т.В.
Ст. викл. Лисенкова Т.М.
Ст. викл. Ткаченко С.В.
(кафедра іноземних мов)

5

Розвиток соціального і емоційного інтелекту, як умова особистої
ефективності здобувачів.
Проф. Сергеєва Т.В.
Доц. Турлакова Н.Б.
Доц. Назимко О.В.
(кафедра іноземних мов)

6

Е-технології автоматизації знань, як умова трансформації теорії в
практику.
Проф. Сергеєва Т.В.
Ст. викладач Перелигіна О.І.
Викладач Новицька Д.Є.
(кафедра іноземних мов)

7

Студентоцентроване навчання: аналіз особистісних рис сучасних
здобувачів вищої освіти.
Доц. Рачковський О.В.
Ст. викл. Ушакова С.В.
(кафедра іноземних мов)

8

Студентоцентроване навчання:
компетентностей.
Проф. Сергеєва Т.В.
Викл. Васильєва К.О.

самоуправління

розвитком

власних

(кафедра іноземних мов)

9

Використання методу аналізу ієрархій в дипломному проектуванні
магістерських робіт.
Проф. Успаленко В.І.
(кафедра фінансів та кредиту)

10

Студентоцентризм як базовий принцип реформи вищої освіти.
Проф. Солодовнік О.О.
(кафедра фінансів та кредиту)

11

Проблеми підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і
оподаткування».
Доц. Докуніна К.І.
(кафедра фінансів та кредиту)

12

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти:
світова та вітчизняна практика.
Доц. Шептуха О.М. (кафедра фінансів та кредиту)

13

Soft –skills навички як освітня візія ХХІ ст.
14

Доц. Яровицька Н.А.
14

(кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін)

Використання технологій дистанційного навчання у викладанні
соціальних та гуманітарних дисциплін.
Ст. викл. Романова С.С. (кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін)
Підсекція 3
31 березня 2021 року, 1310
https://zoom.us/j/94854037998
Ідентифікатор конференції: 948 5403 7998
Код доступу n3szWe

Керівник: доц. Сірик В.С.
Секретар: ст. викл. Мащенко О.М.
1

Передумови формування у здобувачів вищої освіти бажання до занять
фізичними вправами та спортом, як запорука успішної професійної
діяльності.
Доц. Сірик В.С.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

2

Масові оздоровчі заходи в сучасному українському суспільстві.
Ст. викл. Мащенко О.М. (кафедра фізичного виховання та спорту)

3

Розвиток швидкості рухової реакції на тренуванні легкоатлетів
університету, які спеціалізуються в спринтерському бігу.
Викл. Іщенко А.М. (кафедра фізичного виховання та спорту)

4

Психологічна підготовка спортсмена перед змаганнями, на прикладі
прийомів психологічної підготовки.
Доц. Плотницький Л.М.
Викл. Семко Б.Т.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

5

Засоби вдосконалення спритності боксерів університету в умовах
карантину.
Ст. викл. Гунько М.В.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

6

Організація самостійних занять здобувачів з певних видів спорту.
Викл. Боронін Д.В.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

7

Методика виховання витривалості у спортсменів зі спортивної аеробіки в
передзмагальному періоді.
Викл. Лушина М.В.
(кафедра фізичного виховання та спорту)
15

8

Удосконалення рухових здібностей здобувачів – баскетболістів при
орієнтації у просторі.
Ст. викл. Шкарлат Н.Ю. (кафедра фізичного виховання та спорту)

9

Методика удосконалення швидкісних якостей футболістів.
Викл. Данилов М.Ф.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

10

Тактичні особливості проміжної гри в настільному тенісі.
Викл. Колесник П.Р.
(кафедра фізичного виховання та спорту)

11

Фізичне виховання, здоров’я людини: досвід та проблеми.
Викл. Стасевський О.С. (кафедра фізичного виховання та спорту)

12

Особливості рухливих дій на різних бойових дистанціях.
Ст. викл. Єрьоменко С.Ю. (кафедра фізичного виховання та спорту)

Підсекція 4
31 березня 2021 року, 1310
https://zoom.us/j/93567139330?pwd=T21qVUZkOGs1YWlONHRKQ0FIU1RCdz09
Идентификатор конференции: 935 6713 9330
Код доступа: V5sKBp

Керівник: проф. Калініченко Л.Л.
Секретар: Ас. Божидай І.І.
1

Кар’єрний розвиток здобувача вищої освіти в сучасних умовах.
Проф. Калініченко Л.Л. (кафедра економіки та бізнесу)

2

Організація інклюзивного навчання у закладах вищої освіти.
Доц. Благой В.В.
Доц. Янченко Н.В.
Доц. Пакуліна А.А.
(кафедра економіки та бізнесу)

3

Освітня логістика в умовах сучасного ринку педагогічних інновацій.
Доц. Бредіхін В.М.
(кафедра економіки та бізнесу)

4

Горизонтальна складова індивідуальної освітньої траєкторії здобувача
вищої освіти.
Доц. Гелеверя Є.М.
(кафедра економіки та бізнесу)
16

5

Комбінування різних видів освіти в умовах невизначеності.
Колмакова О.М.
(кафедра економіки та бізнесу)

6

Синергетика як основа сучасної освітньої системи.
Доц. Лаптєва А.Ю.
(кафедра економіки та бізнесу)

7

Урахування профілю закладу вищої освіти в процесі викладання
економічних дисциплін.
Доц. Євсєєв С.Є.
(кафедра економіки та бізнесу)

8

Стилі педагогічного спілкування у навчанні та вихованні здобувачів
вищої освіти.
Доц. Тодріна І.В.
(кафедра економіки та бізнесу)

9

Аналіз потреб ринку праці як основа конкурентоспроможності освітніх
програм.
Доц. Халіна В.Ю.
Проф. Смачило В.В. (кафедра економіки та бізнесу)

10

Аналіз стану фінансової підтримки здобувачів у європейській вищій
освіті.
Доц. Кильницька Є.В. (кафедра економіки та бізнесу)

11

Переваги та недоліки дистанційної вищої освіти у закладах вищої освіти.
Проф. Шуміло О.С. (кафедра економіки та бізнесу)

12

Особливості проведення змішаної форми навчання в системі вищої
освіти.
Ас. Божидай І.І. (кафедра економіки та бізнесу)

13

Дистанційне навчання: моделі та інноваційні технології.
Доц. Єгорова Ю.В. (кафедра економіки та бізнесу)

14

Проблеми економічної безпеки у викладанні дисципліни «Міжнародна
економіка».
Доц. Багмут Л.С. (кафедра економіки та бізнесу)

17

СЕКЦІЯ 3

Синергія в освітньо - науковому процесі

30 березня 2021 року, 1310
https://meet.google.com/bji-hahp-yrs
Керівник: доц. Кабусь О.В.
Секретар: ст. викл. Полупан О.В.
1

Дуальна освіта: світовий та український досвід.
Доц. Дьоміна О.І.
(кафедра фізико-хімічної механіки та технології
будівельних матеріалів та виробів)

2

Теоретико - методичні основи застосування ВІМ - технологій в
освітньому процесі.
Доц. Кабусь О.В.
(кафедра фізико-хімічної механіки та технології
будівельних матеріалів та виробів)

3

Спецкурс як форма підвищення пізнавальної активності здобувача вищої
освіти.
Проф. Даньшева С.О.
Ст. викл. Полупан О.В.
Ас. Шишко Н.С.
(кафедра фізики)

4

Полімувні технічні пристрої – основа проблемного викладання фізики.
Проф. Леонов В.П.
(кафедра фізики)

5

Досвід ХНУБА щодо впровадження дуальної форми здобуття вищої
освіти.
Проф. Журавльов Ю.В. (кафедра автоматизації виробничих процесів)

6

Проблеми
викладання
міждисциплінарних
наук
економікоуправлінського напрямку у технічних закладах вищої освіти України.
Доц. Лозовий А.В.
(кафедра менеджменту та публічного
адміністрування).

7

Ефективність використання CAD-систем у
«Інженерна та комп’ютерна графіка»
Ст. викл. Бєлих І.М.
(кафедра графіки)

8

Мультидисциплінарний підхід: стан досліджень у світі та Україні.
Викл. Васильєва К.О. (кафедра іноземних мов)

9

Мультидисциплінарний підхід: розвиток пересічних компетентностей
дисциплін.
Проф. Сергеєва Т.В.
(кафедра іноземних мов)
18

вивчені

дисципліни

10

Збалансовані мультидисциплінарні навчальні програми, що побудовані
за виміром ваги дисциплін.
Проф. Сергеєва Т.В.
Ст. інженер Ямницький С.О.
(кафедра іноземних мов)

11

Мультидисциплінарний підхід до збагачення лексики архітекторів
наочно-образними засобами.
Ст. викл. Кущенко Ж.Л.
Ст. викл. Орда О.Ф.
(кафедра іноземних мов)

12

Практичний зв'язок дисциплін як база якісної підготовки спеціаліста.
Проф. Яровий Ю.М.
Доц. Медведєва А.В.
Ст.
викл.
Альошечкіна
Т.М.
(кафедра
будівельної
та
теоретичної механіки)

13

Напрямки впровадження ВІМ – технологій в навчальний процес при
підготовці фахівців будівельників в закладах вищої освіти.
Проф. Дружинін А.В.
Доц. Давиденко О.А.
(кафедра організації будівельного виробництва)

14

Актуальність взаємозв’язку дисциплін «Економіка будівництва»,
«Управління проектами і оцінка будівель та споруд» та «Сучасні напрями
організації будівництва».
Доц. Кучма О.О.
(кафедра організації будівельного виробництва)

15

Підвищення якості підготовки інженерів-будівельників у контексті
інтегрованого підходу.
Доц. Бутенко С.В.
Доц. Плахотнікова І.А. (кафедра залізобетонних та кам’яних
конструкцій)

16

Синергія дисциплін «Дискретна математика» та «Алгоритмізація та
програмування» у підготовці здобувачів вищої освіти у галузі знань
«Інформаційні технології».
Доц. Литвиненко Є.М.
Ст. викл. Мерлак О.В. (кафедра комп’ютерних наук та інформаційних
технологій)
Мультидисциплінарність як основа STEAM-навчання.
Доц. Шилін В.В.
Доц. Рязанцев О.І. (кафедра водопостачання, каналізації та гідравліки)
Ст. викл. Єгоров В.О. (кафедра архітектурних конструкцій)
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СЕКЦІЯ 4.

Архітектура та містобудування ХХІ сторіччя: теоретикометодологічні проблеми підвищення якості професійної
архітектурно-будівельної освіти.
Підсекція 1
березня 2021 року, 1310

http://meet.google.com/nwn-mhen-zot
Керівник: проф. Буряк О.П.
Секретар: ас. Маймескул О.С.
1

Сучасні підходи до реновації суспільних просторів в межах окремих
районів.
Проф. Блінова М.Ю.
Асп. Савчук В.В.
(кафедра дизайну архітектурного середовища)

2

«Образи та ідентичності» районів постсоціалістичної житлової забудови
через призму книги Джейн Джекобс «Смерть і життя великих
американських міст».
Доц. Чабанюк О.Я.
(кафедра дизайну архітектурного середовища)

3

Деякі особливості лекційної роботи в умовах дистанційної освіти.
Доц. Авербах М.Я.
(кафедра дизайну архітектурного середовища)

4

Пошук творчих ідей методом макетування в курсовому проектуванні.
Ст. викл. Корнілова Л.В. (кафедра дизайну архітектурного середовища)

5

Особливості формування сучасного суспільного простору з урахуванням
вимог до інклюзії.
Доц. Шарлай О.В.
(кафедра інноваційних
технологій дизайну
архітектурного середовища)

6

Формування професійної майстерності бакалаврів в умовах конкурсного
проектування.
Ст. викл. Вещев В.Є
(кафедра інноваційних технологій дизайну
архітектурного середовища)

7

Структура області відповідальності гаранта бакалаврської освітньопрофесійної програми на архітектурному факультеті.
Доц. Хороян Н.П.
(кафедра основ архітектури)

8

Використання

творчих

конкурсів
20

для

активізації

дипломного

проектування на архітектурному факультеті.
Ст. викл. Бондаренко К.Е
Ст. викл. Колесніков О.Є.
Доц. Рижевцева Л.О.
(кафедра основ архітектури)
9

Становлення структурно-логічних зв’язків між навчальним архітектурно містобудівним проектуванням та позааудиторною науковою роботою
здобувачів вищої освіти.
Доц. Рябушина І.О.
Ас. Русанова М.В.
Зав. лаб. Ольк Н.Ю.
(кафедра основ архітектури)

10

Поглиблення регіонального аспекту у навчальній, проектній та
дослідницькій діяльності здобувачів вищої освіти на матеріалі нових
досліджень архітектури Харкова міжвоєнного періоду.
Ас. Діденко К.В.
Доц. Рижевцева Л.О.
(кафедра основ архітектури)

11

Становлення архітектурно-будівельної справи в Харкові у 1920-1930 рр.
Доц. Качемцева Л.В.
Доц. Гелла О.І.
(кафедра основ архітектури)

12

Впровадження в навчальний процес програмного забезпечення REVIT для
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Доц. Герасименко В.В.
Доц. Кравченко Ю.П.
(кафедра графіки)

13

Методика викладання дисципліни «Інформатика в архітектурному
проектуванні».
Доц. Печерцев О.О.
Ст. викл. Благовєстова О.О.
(кафедра графіки)

14

Методичні особливості підготовки архітектора-реставратора.
Доц. Лопатько В.М.
(кафедра реконструкції,
реставрації архітектурних об’єктів )

15

Особливості сучасної дисципліни «Геотехніка урбанізованих територій».
Проф. Стріжельчик Г. Г.
(кафедра геотехніки,
підземних та гідротехнічних споруд)

21

Підсекція 2
31 березня 2021 року, 1310
http://meet.google.com/mfb-kzap-hub
Керівник: доц. Чечельницька К.С.
Секретар: ас. Винниченко Т.С.
Методичні аспекти щодо викладання навчальної дисципліни
«Образотворче мистецтво» здобувачам вищої освіти спеціальності 191
«Архітектура та містобудування» першого(бакалаврського) рівня в
умовах дистанційного навчання.
Доц. Дзюбенко П.О. (кафедра образотворчого та декоративного мистецтва )
1

2

Особливості методики викладання дисципліни « Образотворче
мистецтво« здобувачам вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування» першого (бакалаврського) рівня в умовах дистанційного
навчання.
Доц. Ігнатьєва Н.В.
(кафедра образотворчого та декоративного
мистецтва )

3

Особливості викладання основ композиції та об’ємно - просторового
мислення в архітектурному малюнку.
Ст. викл. Литовко С.I. (кафедра образотворчого та декоративного
мистецтва )

4

Специфіка викладання
здобувачам - іноземцям.
Ст. викл. Ніфонтов О.В.

дисципліни

«Архітектурне

проектування»

(кафедра архітектурного проектування)

5

Особливості формування творчої ідеї випускної бакалаврської роботи
іноземними здобувачами вищої освіти.
Ст. викл. Колесніков В.Є. (кафедра архітектурного проектування)

6

Методичне забезпечення розділу «Суцільні висотні будівлі та хмарочоси»
дисципліни «Спецкурс. Архітектура будівель та споруд».
Проф. Ізбаш М.Ю.
Доц. Ємець І.М.
(кафедра архітектурних конструкцій)

7

Методи забезпечення виконання студентами архітекторами курсових
22

проектів з дисципліни «Конструкції будівель і споруд» в умовах
дистанційного навчання.
Ст. викл. Демент’ єв В.В.
Ст. викл. Янтовськая О.Л.
(кафедра архітектурних конструкцій)
8

Методичні прийоми якісного проведення лабораторних занять з
будівельної фізики.
Доц. Казімагомедов Ф.І.
Доц. Іванова Н.В.
(кафедра архітектурних конструкцій)

9

Специфіка підготовки та викладання курсу лекцій «Сучасні архітектурні
конструкції».
Ст. викл. Кононенко Г.Ю.
Ас. Семякін Г.В.
(кафедра архітектурних конструкцій)

10

Особливості захистів дипломних проєктів здобувачів вищої освіти –
архітекторів у дистанційному режимі: переваги та недоліки.
Доц. Чечельницька К.С. (кафедра містобудування та урбаністики)

11

Формування нових видів навчальної та методичної робіт науковопедагогічних працівників у дистанційних формах освіти.
Доц. Вигдорович О.В.
(кафедра містобудування та урбаністики)

12

Герменевтика урбаністики у трансдисциплінарній взаємодії навчальних
предметів.
Доц. Божинський Н.І.
(кафедра містобудування та урбаністики)

13

Соціологічні дослідження як складова підготовки магістра урбаністики.
Доц. Каменський В.І.
(кафедра містобудування та урбаністики)

14

Особливості педагогічного підходу до іноземних здобувачів вищої освіти
у процесі виконання архітектурних та містобудівних проектів.
Ас. Вінніченко Т.С.
(кафедра містобудування та урбаністики)

15

Дистанційне навчання в галузі архітектури та містобудування: переваги та
недоліки.
Ас. Скомороха С.С.
(кафедра містобудування та урбаністики)

16

Студентський будівельний загін – відродження в сучасних умовах.
Доц. Гасанов А.Б.
(кафедра фізико-хімічної механіки та технології
23

будівельних матеріалів та виробів)
17

Університет - здобувач - стейкхолдери: проблема ефективної комунікації.
Доц. Сінякін А.Г.
(кафедра фізико-хімічної механіки та
технології будівельних матеріалів та виробів)

76-а науково - методична конференція
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