
Участь у конференціях 

ДОРОЖКО ЄВГЕНА ВІКТОРОВИЧА 

 
№ Назва конференції Дата 

проведення 

Місто 

проведення 

1 Міжнародна наукова конференція молодих вчених та 

студентів: «Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного 

містобудування» 

7-9 квітня 

2011 р. 

Луцьк 

2 7th International Scientific Conference: «TRANSBALTICA 

2011» 

5-6 травня 

2011 р. 

Вільнюс 

3 15th International Conference: «TRANSPORT MEANS – 

2011» 

20 жовтня 

2011 р. 

Каунас 

4 Міжнародна науково-технічна конференція: «Сучасні 

методи проектування, будівництва та експлуатації систем 

водовідводу на автомобільних дорогах» 

1-2 березня 

2012 р. 

Київ 

5 Международная научно-практическая конференция с 

участием студентов и молодых учених: «Современные 

компьютерно-инновационные технологии проектирования, 

строительства, эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов» 

1-4 листопада 

2012 р. 

Харків 

6 Міжнародна науково-технічна конференція: «Сучасні 

методи і технології проектування, будівництва та 

експлуатації інженерних споруд на автомобільних дорогах» 

4-5 квітня 

2013 р. 

Київ 

7 ІІІ міжнародна науково-практична конференція: «Проблеми 

підвищення рівня безпеки, комфорту та культури 

дорожнього руху» 

16-17 квітня 

2013 р. 

Харків 

8 8th International Scientific Conference: «TRANSBALTICA 

2013» 

9-10 травня, 

2013 р. 

Вільнюс 

9 Міжнародна науково-технічна конференція: «Сучасні 

технології будівництва та експлуатації автомобільних 

доріг» 

14-16 

листопада 

2013 р. 

Харків 

10 І міжнародний науково-практичний конгрес: «Міське 

середовище – ХХІ сторіччя» «Архітектура. Будівництво. 

Дизайн» 

10-14 лютого 

2014 р. 

Київ 

11 17th Conference for Junior Researchers: «Science – Future of 

Lithuania» Transport Engineering And Management 

8 травня 2014 

р. 

Вільнюс 

12 ІІІ міжнародна науково-технічна конференція: «Науково-

прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої 

галузей» 

29 травня – 1 

червня 2014 р. 

Луцьк 

13 9th International Scientific Conference: «Transbaltica 2015» 8-9 травня, 

2015 р. 

Вільнюс 

14 Международная научно-практическая конференция: 

«Современные геоинформационные и компьютерно-

инновационные технологии дорожной отрасли, 

аэродромного строительства и землеустройства» 

26-27 травня 

2016 р. 

Харьков 

15 Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасні 

технології будівництва та експлуатації автомобільних 

доріг» 

4–5 листопада 

2016 р. 

Харків 

16 International research and practice conference: «Modern 

methods, innovations, and experience of practical application in 

the field of technical sciences» 

27–28 

December 

2017 

Radom, 

Republic of 

Poland 



17 Всеукраїнська науково-методична конференція: 

«Компетентністний підхід в освіті та професійній 

діяльності» 

19–20 квітня 

2018 р. 

Харків 

18 International research and practical conference: «The 

development of technical sciences: problems and solutions» 

27–28 April 

2018 

Brno, Czech 

Republic 

19 Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція: 

«Мости, тунелі, дороги: стан, проблеми утримання та 

перспективи підвищення довговічності» 

25-26 травня 

2018 р. 

Харків 

20 Международная юбилейная научно-техническая 

конференция, посвященная 90-летию Белорусской 

дорожной науки: «Автомобильные дороги: безопасность и 

надежность» 

22–23 ноября, 

2018 г. 

Минск 

21 IV Міжнародна науково-практична конференція: «Безпека 

на транспорті – основа ефективної інфраструктури: 

проблеми та перспективи» 

26–27 

листопада 

2019 р. 

Харків 

22 І Міжнародна науково-технічна конференція: «Дорожньо-

будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації» 

15 листопада 

2019 р. 

Харків 

23 Всеукраїнська науково-методична інтернет конференція: 

«Практичні та методологічні аспекти забезпечення якості 

вищої технічної освіти» 

14 листопада 

2019 р. 

Харків 

 
 


