
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Кафедра ландшафтного проєктування та садово-

паркового мистецтва ХНУМГ ім. О. М. Бекетова запрошує 

прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-

практичної конференції «КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ», 

присвяченої пам’яті проф. О.І. Колеснікова, яка відбудеться 

25 листопада 2020 року. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОФЕРЕНЦІЇ 

1. Актуальні питання підготовки фахівців садово-

паркового господарства 

2. Моніторинг  урбоекосистем: міжнародний досвід, 

сучасні тенденції та значення для сталого розвитку міст 

3. Історичні аспекти, регіональні особливості та 

перспективні напрями міського озеленення 

4. Адаптація ландшафтних об’єктів: містобудівні, 

екологічні, рекреаційні та соціокультурні аспекти 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ ТА ФОРМИ УЧАСТІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ» проводитиметься в он-лайн 

форматі із застосуванням платформи Zoom. Форма 

участі: 

- презентація матеріалів та доповідь; 

- публікація тез у збірнику матеріалів конференції. 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ» необхідно до  

15 листопада 2020 надіслати на e-mail: lspg@kname.edu.ua: 

- заявку на участь (форма додається); 

- тези доповіді (вимоги оформлення додаються). 

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІЕРСИТЕТ МІСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 

 

Факультет архітектури, дизайну та 

образотворчого мистецтва 
 

 

КАФЕДРА ЛАНДШАФТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ТА 

САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА 

 
 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

 

«КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

присвячена пам’яті проф. О. І. Колеснікова 

 

 

 

 

25 листопада 2020 року 

 

 

 

 

 

Харків – 2020 

  



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ГОЛОВА: 

БАБАЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – доктор наук 

з державного управління, професор, ректор ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова 

 

ЧЛЕНИ: 

СУХОНОС МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА – доктор технічних 

наук, професор, проректор з наукової роботи ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова 

РИЩЕНКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА – кандидат технічних 

наук, доцент, декан факультету архітектури, дизайну та 

образотворчого мистецтва ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

ОЛЕКСІЙЧЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри ландшафтного проєктування та садово-

паркового мистецтва ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

ГАТАЛЬСЬКА НАДІЯ ВІКТОРІВНА – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

ландшафтного проєктування та садово-паркового 

мистецтва ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

КОЛЄНКІНА МАРИНА СЕРГІЇВНА - кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

ландшафтного проєктування та садово-паркового 

мистецтва ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

 

СЕКРЕТАР: 

ЗВЯГІНЦЕВА ЯРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА – завідувач 

лабораторії кафедри ландшафтного проєктування та 

садово-паркового мистецтва ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Поставити питання та отримати детальнішу 

інформацію можна: 

- на кафедрі ландшафтного проєктування та садово-

паркового мистецтва ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – м. Харків, 

вул. Маршала Бажанова, 17, корп. Будівництва та 

менеджменту ХНУМГ, поверх 4, каб. 403, тел.: (057) 707-31-

20; 

- електронною поштою e-mail: lspg@kname.edu.ua; 

- у телефонному режимі:  

Гатальська Надія Вікторівна 

Тел: (067) 728-69-20 

Колєнкіна Марина Сергіївна 

Тел: (098) 572-29-13 

(050) 276-31-09 

Звягінцева Ярослава Миколаївна 

Тел: (067) 576-33-94 

 

Програма конференції буде надіслана до 20 

листопада 2020 року. 
  

mailto:lspg@kname.edu.ua


ВИМОГИ ДО ПРЕДСТАВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Презентація матеріалів та доповідь – може бути 

представлена у редакторі Microsoft Power Point, включати 

відеоролики та інші ілюстративні матеріали. Для 

викладення матеріалу доповіді надається до 15 хв.  

Тези доповіді – мають бути викладені на двох або трьох 

сторінках А4 формату з використанням редактора Word 

(*.doc). Шрифт тексту – Times New Roman Cyr, розмір – 14, 

інтервал - 1,0. Поля сторінок - по 2,0 см з усіх сторін.  

Тези обов’язково повинні містити такі структурні 

елементи як: вступ, матеріали та методи, результати, 

висновки, список використаних джерел (оформлений 

відповідно до ДСТУ 8302:2015).  

Здобувачі обов’язково роблять зноску та наводять ПІП, 

науковий ступінь, звання та посаду наукового керівника) 

знизу першої сторінки тез.  

Тези доповідей будуть опубліковані після конференції 

в електронному збірнику та розміщені на сайті 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

Приклад оформлення тез: 

УДК 712.253:712.4:7.011 

ВПЛИВ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРКОВОГО 

СЕРЕДОВИЩА НА ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ  

Гатальська Н. В., к.с.-г.н., доцент 

(Харківський національний університет міського 

господарства ім. О. М. Бекетова) 

THE INFLUENCE OF THE COMPOSITE ORGANIZATION OF THE 

PARK ENVIRONMENT ON AESTHETIC PERCEPTION 

Gatalska N., PhD, docent 

(O.M. Beketov National University of Urban Economy in 

Kharkiv) 

Текст тез… 

ЗАЯВКА  
на участь в роботі  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

 

Назва установи (закладу)________________________ 

__________________________________________________ 

Прізвище_________________________________________ 

Ім’я_______________________________________________ 

По-батькові_______________________________________ 

Вчений ступінь, звання_____________________________ 

Тема доповіді_____________________________________ 

___________________________________________________ 

Назва секції______________________________________ 

___________________________________________________ 

Форма участі (публікація тез та/ або доповідь) _____________ 

Телефон (моб.), е-mail ___________________________ 

 

 


