“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Заступник ректора (перший проректор)
Харківського національного університету
будівництва та архітектури
канд. техн. наук, доц.
______________ В. БУГАЙ
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План проведення наукових конференцій, семінарів і олімпіад
в Харківському національному університеті будівництва та архітектури у 2022 р.
№
з/п

Назва заходу

Тема конференції,
семінару

Відповідальний за
проведення заходу

1

2

3

4
Служба організації
наукової роботи
студентів,
Жмурук Л.М.
Кафедра технології,
організації
будівельного
виробництва та
геодезії,
зав. каф. Шумаков І.В.

1

Регіональна
конференція

№77
Студентська наукова
конференція

2

ІІ
Всеукраїнська
конференція

ВІМ-технології в
будівництві: досвід та
інновації

Всеукраїнська
конференція

Підсумкова конференція за
результатами
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових
робіт зі спеціальності
191 «Архітектура та
містобудування»

3

Служба організації
наукової роботи
студентів,
Жмурук Л.М.

Термін
проведення
5

Міністерства, відомства або установи, які є
співорганізаторами заходу та зарубіжні країни,
здобувачі вищої освіти яких беруть участь
6

10-11
березня

Рада молодих учених університету,
Студентське наукове товариство

17-18
березня

Міністерство освіти і науки України;
Державне підприємство «НДІБВ» (м. Київ)
Державне підприємство «НДІБК» (м. Київ)
ПрАТ «Укргідропроект» (м. Харків)
ТОВ «БІМПРУВ» (м. Харків)

29
березня

Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізацій змісту освіти

№ 77
Науково-методична
конференція

Навчальний відділ,
кер. Чорний Ю.А.

5

Міжнародна
науковопрактична
конференція

Ефективні організаційнотехнологічні рішення та
енергозберігаючі технології
в будівництві

Кафедра технології,
організації
будівельного
виробництва та
геодезії,
зав. каф. Шумаков І.В.

13-14
квітня

6

Міжнародна
науковотехнічна
конференція

Екологічна і техногенна
безпека. Охорона водного і
повітряного басейнів.
Утилізація відходів
(студентська секція)

Кафедра безпеки
життєдіяльності і
інженерної екології,
зав. каф.
Юрченко В.О.

19-20
квітня

4

Вузівська
конференція

05-07
квітня
Міністерство освіти і науки України;
Харківське обласне територіальне відділення
Академії будівництва України;
AL-MAARIF Universite college (Iraq);
Mahomed-Cherif Messaadia University – Souk Ahras
(Algeria);
Ai-Saba concrete piles company (Iraq)
Всеукраїнська екологічна Ліга;
Національна академія наук України;
Північно-Східний науковий центр Національної
академії наук та Міністерства освіти і науки
України;
ТВП "Екополімер"
Institute of Environmental Protection, Department of
Environmental Protection and Water Engineering,
Vilnius Gediminas Technical University.
WSP Canada Inc.
Brandenburg University of Technology at Cottbus
(Germany).

7

Міжнародна
наукова
конференція

Модерністські житлові
райони та комплекси
1920-1970-х рр.

Кафедра основ
архітектури,
зав. каф. Буряк О.П.

19-20
квітня

8

ІV
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція

Управлінська діяльність:
досвід, тенденції,
перспективи

Кафедра менеджменту
та публічного
адміністрування,
зав. каф.
Аванесова Н.Е.

26
квітня

9

Міжнародна
науковопрактична
конференція

Інноваційні технології в
архітектурі і дизайні

Архітектурний
факультет,
декан Вигдорович О.В.

04-05
травня

Міністерство освіти і науки України;
DOCOMOMO International (Лісабон, Португалія);
Український осередок DOCOMOMO;
DOCOMOMO France (Париж, Франція);
Університет імені Адама Міцкевича, (Познань,
Польща);
Національний науковий центр «Харківський
фізико-технічний інститут»;
Український Національний Комітет ІКОМОС;
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна;
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»;
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова;
Харківська державна академія дизайну
та мистецтв;
Київський національний університет будівництва
і архітектури
Міністерство освіти і науки України;
Інститут ринку і економіко-екологічних
досліджень Національної академії наук України;
Львівський державний університет внутрішніх
справ;
Одеська національна академія харчових
технологій
Міністерство освіти і науки України;
Харківське обласне територіальне відділення
Академії будівництва України;
Харківська державна академія дизайну і
мистецтв;
Національний університет «Львівська
політехніка»;
БауХаус університет м. Веймар, Німеччина;
Університет природничих наук, м. Люблін,
Польща

10

Регіональна
конференція

№77
Науково-технічна
конференція

Наукова частина,
вчений секретар
Бабівська І.А.

11-12
травня

11

Всеукраїнська
науковометодична
інтернетконференція

12

Х
Всеукраїнський Методи підвищення ресурсу
науковоміських інженерних
практичний
інфраструктур
семінар

Кафедри університету,
проректор з науковопедагогічної роботи
Гончаренко Д.Ф.

18-19
жовтня

13

Міжнародна
науковопрактична
конференція

Архітектурний
факультет,
декан Вигдорович О.В.

02-03
листопада

Проблеми та перспективи
розвитку системи вищої
освіти в Україні

Професійна традиція й
новітні технології в
архітектурі XXI сторіччя

06
жовтня

Інститут модернізації змісту освіти;
Київський національний університет технологій
та дизайну;
Національний аерокосмічний університет імені
М.Є. Жуковського «ХАІ»;
Національний технічний університет «ХПІ»;
Харківський національний економічний
університет імені С. Кузнеця;
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова.
Міністерство освіти і науки України;
Національна академія наук України;
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України;
Академія будівництва України;
Харківська обласна державна адміністрація;
Інститут проблем машинобудування
ім. А.М.Підгорного
Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій;
Харківське обласне територіальне відділення
академії будівництва України.
Український осередок DOCOMOMO,
ICOMOS України

14

Всеукраїнська
науковопрактична
конференція

Участь України в діяльності
міжнародних асоціацій
архітектурної освіти
Кафедра основ
архітектури,
зав. каф. Буряк О.П.

16–17
листопада

15

Міжнародна
науковопрактична
інтернетконференція

Проблеми розвитку ринку
фінансових послуг

Кафедра фінансів та
кредиту,
зав. каф.
Успаленко В.І.

17
листопада

16

XVII
Міжнародний
науковопрактична
конференція

Інновації та традиції у
мовній підготовці студентів

Кафедра Української
та російської мов,
зав. каф. Креч Т.В.

07
грудня

Міністерство освіти і науки України;
Інститут архітектури, урбаністики
та регіоналістики Національної спілки
архітекторів України;
Інститут проблем сучасного мистецтва НСХУ
(Київ);
Міжнародний інститут урбаністики і
регіонального розвитку (Харків)
Міністерство науки і освіти України;
Європейський інститут безперервної освіти
(Словацька Республіка);
Варшавський Університет Менеджменту
(Польща);
Інтегральний університет Лакхнау (Індія);
Київський національний університет технологій
та дизайну;
АТ «Ідея Банк»;
Харківський національний економічний
університет імені С. Кузнеця;
Харківський союз страховиків;
Спілка економістів України
Міністерство освіти і науки України;
Eніверситет Пейс (Нью-Йорк);
Міжнародна науково -педагогічна організація
філологів «Захід – Схід» (м. Тбілісі, Грузія);
Навчальний університет Рвалі (м. Руставі, Грузія)

Заступник ректора
з науково-педагогічної роботи

Д. ГОНЧАРЕНКО

