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ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
 

Шановні колеги! 
Припускаючи, що тематика даної конференції, 

затвердженої у переліку МОН України, може виявитися 

для Вас і Ваших колег цікавою, запрошуємо Вас взяти 

участь у роботі Всеукраїнської науково-технічної 

конференції «Сучасні тенденції розвитку архітектури і 

містобудування», яка відбудеться 17.11.2017 р. 

На конференцію запрошуються молоді вчені, 

студенти, викладачі та співробітники архітектурних вузів і 

фахових наукових та проектних організацій України, 

органів державного і муніципального управління. 

Матеріали конференції будуть видані окремим 

збірником, який буде розісланий учасникам конференції 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Голова оргкомітету 

• Бабаєв В. М. – д-р наук з держ. упр., проф., академік 

Міжнародної інженерної академії, лауреат Державної 

премії України в архітектурі, ректор ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова 

Члени оргкомітету: 

• Сухонос М.К. – д-р техн. наук, проф., проректор з 

наукової роботи ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Рищенко Т. Д.  – канд. техн. наук, проф., декан 

факультету Архітектури, дизайну та образотворчого 

мистецтва ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Осиченко Г. О. – д-р арх., проф., завідувач кафедри 

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного 

середовища ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Крижановська Н. Я. – д-р арх., проф. кафедри 

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного 

середовища ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Древаль І. В. – д-р арх., проф., завідувач кафедри 

Містобудування ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Шулик В. В. – д-р арх., проф. кафедри 

Містобудування ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Товбич В. В. – д-р арх., проф., зав. кафедри 

Інформаційних технологій в архітектурі КНУБА 

• Марусик Т. В. – д-р істор. наук, проф., проректор з 

науково-педагогічної роботи з питань навчально-

виховного процесу ЧНУ ім. Юрія Федьковича 

• Савіна Н. Б. – д-р екон. наук, проф., проректор по 

науковій роботі та міжнародним зв’язкам НУВГП (м. 

Рівне) 

• Рабінович М. С.  – директор Департаменту 

містобудування та архітектури Харківської 

обласної державної адміністрації, головний архітектор 

Харківської обл. 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Співпраця спеціалістів різного профілю 

(містобудівельників, архітекторів, дизайнерів, художників) 

з метою гуманізації архітектурного середовища. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Екологічні проблеми та інноваційний 

розвиток архітектурно-містобудівного 

середовища 

2. Спадкоємність розвитку архітектури та 

збереження історико-культурної спадщини 

міст України 

3. Дизайн та мистецтво як засоби 

гуманізації архітектурного середовища 

4. Проблеми містобудування в умовах 

децентралізації влади 
 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ: 
 

Збір заявок на участь у конференції до 1.11.2017 

Збір тез доповідей до 10.11.2017 

Оплата організаційного внеску до 10.11.2017 

Розсилка повідомлень-підтверджень 

учасникам конференції  

до 10.11.2017 

Робота конференції 17.11.2017 

Розсилка учасникам наукового 

збірника за результатами роботи 

конференції 

до 31.01.2018 

 

УМОВИ УЧАСТІ 
Для участі в конференції «Сучасні тенденції розвитку 

архітектури і містобудування» необхідно не пізніше 10 

листопада 2017 р.: 

1) відправити вкладеними файлами за допомогою 

електронної пошти на адресу hnumg.abisdas@gmail.com: 

- заявку на участь за запропонованою формою; 

- текст доповіді, оформлений відповідно до нижче 

поданих вимог; 

- копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

2 ) у темі листа вказати номер секції, форму участі 

(очна чи заочна), прізвище першого автора і вид матеріалу 

(наприклад: 2-очна-Петренко-заявка; 2-очна-Петренко-

тези; 2-очна-Петренко-квитанція) 

3) сплатити організаційний внесок. 

 

mailto:hnumg.abisdas@gmail.com


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 70 грн. 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ: 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

код ЄДРПОУ 02071151, р/р 31251217201001 ДКС 

України, МФО  820172 

з урахуванням ПДВ 

з вказівкою: за участь в конференції «Сучасні 

тенденції розвитку архітектури і містобудування» і 

П.І.Б. учасника 

 

ВИМОГИ  

ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
Обсяг тез – дві повні сторінки.  

Технічне оформлення тез: формат – А4; шрифт –

Тіmеs New Roman № 14; поля: верхнє і нижнє  – 2 см, ліве і 

праве – 2,5 см; міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1,25 см. 

Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і 

табуляції не допускається. 

Оформлення заголовка і тексту тез: 

1. Прізвища авторів друкувати жирним шрифтом у 

правому верхньому куті (вирівнювання по правому краю), 

через кому вказати науковий ступінь автора і наукове 

звання (наприклад, «Іванов І.І., д-р арх., проф.»). 

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом, 

крапку в кінці заголовка не ставити. 

3. З наступного рядка (через 1 інтервал) – назва 

доповіді (великими літерами, вирівнювання від центру), 

через рядок з абзацу - основний текст статті. 

Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New 

Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Усі 

рисунки і таблиці повинні мати назву. 

Список літератури для тез необов’язковий. Але у 

разі його наявності він повинен містити відомості з 

доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим 

ДСТУ. Список літератури набирається шрифтом Times 

New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим 

інтервалом. Посилання в тексті на літературу подаються в 

прямих дужках [2,12]. 

Роботи студентів: необхідно вказати контакти 

керівника – ПІБ, науковий ступінь (телефон і e-mail); без 

цих даних роботи студента не розглядаються. 

Редакційна колегія залишає за собою право 

часткового редагування та відхилення матеріалу, який не 

відповідає зазначеним вище вимогам. Відповідальність за 

подані матеріали несе автор. 

 

Приклад оформлення заголовка тез 
 

Петренко С. І., д-р арх., проф. 

 Харківський національний університет 

міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

  

ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО 

СЕРЕДОВИЩА  

ДЛЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ 

 

          Текст статті 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
для участі в конференції 

 

ПІБ авторів  

Вчений ступінь, звання  

Назва доповіді  

Обрана секція  

Форма участі (очна / заочна)  

Місце роботи, посада  

Контактна адреса в наступному 

форматі: 

ПІБ одержувача 

Вулиця, № будинку, № квартири 

Місто 

Індекс 

 

Контактний телефон  

Е-mail  

Потреба у бронюванні місць в 

готелі (так/ні) 

 

 

Оргкомітет забезпечує бронювання місць в готелі для 

проживання учасників конференції. 

Витрати на транспорт, проживання і харчування 

учасники сплачують самостійно. 

 

ПОПЕРЕДНІЙ ПОРЯДОК РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

Реєстрація учасників 9.30 – 10.30 

Пленарне засідання 11.00 – 16.00 

Перерва 13.00 – 13.30   

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ: 
• Бабаєв В. М. – д-р наук з держ. упр., проф., академік 

Міжнародної інженерної академії, лауреат Державної премії України 

в архітектурі, ректор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Древаль І. В. – д-р арх., проф., зав. кафедри Містобудування 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 
• Івашко Ю. В. – д-р арх., проф. кафедри Основ архітектури і 

архітектурного проектування КНУБА 

• Коротун І. В. – канд. арх., доц. кафедри Архітектури ЧНУ ім. 
Юрія Федьковича 

• Крижановська Н. Я. – д-р арх., проф. кафедри Архітектури 

будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова 

• Марусик Т. В. – д-р істор. наук, проф., проректор з науково-

педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу ЧНУ ім. 
Юрія Федьковича 

• Михайлишин О. Л. – д-р арх., проф., зав. кафедри Архітектури 

та середовищного дизайну НУВГП (м. Рівне) 
• Оленіна О. Ю. – д-р мистецтвознавства, проф., зав. кафедри 

Дизайну та образотворчого мистецтва ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Осиченко Г. О., д-р арх., проф., зав. кафедри Архітектури 
будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова 

• Савіна Н. Б. – д-р екон. наук, проф., проректор по науковій 
роботі та міжнародним зв’язкам НУВГП (м. Рівне) 

• Товбич В. В. – д-р арх., проф., зав. кафедри Інформаційних 

технологій в архітектурі КНУБА 
• Удовиченко О. С. – генеральний директор ПрАТ Інститут 

«Харківський ПромбудНДІпроект», доц. кафедри Містобудування 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Фурсов Ю. В.  – заст. директора Департаменту 
містобудування та архітектури Харківської 

обласної державної адміністрації, канд. техн. наук, доц. кафедри 
Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Шкляр С. П. – канд. арх., доц. кафедри Архітектури будівель і 
споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова 

• Шулик В. В. – д-р арх., проф. кафедри Містобудування 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

• Шушлякова О.С. – канд. арх., доц. кафедри Архітектури 
будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова,  вул. Маршала 

Бажанова, 17, м. Харків, 61002 
 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ 
(в робочі дні, з 9.00 до 17.00): 

(057) 707-31-29   кафедра АБіС ДАС 

+38-096- 29-19-006  Шкляр Світлана Петрівна  
 

З повагою, оргкомітет конференції 


