
 
Планується видання 

 
 

1. Матеріалів конференції у збірнику матеріалів 
Всеукраїнської науково-технічної конференції. «Проблеми 
архітектури та містобудування в умовах глобалізації».   
 
2. Додатково публікація статей (за бажанням) в у науково-
технічному збірнику «Комунальне господарство міст», 
що входить до наукометричної бази України. Інформація 
про збірник та умови публікації за електронною адресою: 
http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg 
E - mail: zbirnuk.knumg@mail.ru 
 
 

Вимоги до оформлення тез: 
 
 обсяг тез – 2 сторінки формату А4; 
 поля – верх 25 мм, низ і бокові по 20 мм; 
 шрифт – Times NR Cyr 14 р.; 
 міжрядковий інтервал – 18 пт (позиція «точно») 
 
 

Загальні вимоги до оформлення тез: 
 

 прізвища авторів та їх ініціали (жирно, великими 
літерами), титули і звання, повну назву організації 
(курсивом), E-mail - жирно; 
 заголовок великими літерами, жирним шрифтом, того ж 

розміру (14 р.) форматується по центру. Над заголовком і 
під ним пропускається один рядок; 
 рисунки та формули вмонтовуються у текст по місцю 

автором; 
 назва файлу – має містити прізвище автора статті і її 

назву латинськими літерами (наприклад, 
Gryshyna_Prirodnaia_forma_kak_osnova_formoobrazovania
_v_arhitecture_doc); 
 окремими файлами надати ілюстраціі у форматі Jpeg. 
 
 

Робочою мовою конференції являється 
українська мова 

 

 
ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Проблеми архітектури і містобудування в умовах  
глобалізації» 

 
Повне ПІБ автора (авторів)  
Науковий ступінь, учене звання:  
Посада:  
Місце роботи, навчання:  
Назва доповіді:  
Назва секції:  
Технічне забезпечення доповіді (діапроектор; 

нетбук) 
Форма участі у конференції: 
 у секційному засіданні з  
 публікацією тез; 
 заочна з публікацією тез. 

 
(так / ні) 

 
(так / ні) 

Службова адреса:  
Телефон, факс:  
Е-mail:  
Вид оплати організаційного внеску на кафедрі 

по прибуттю 
Підпис учасника:  
Дата заповнення:  

 
Організаційний внесок 

 
       Організаційний внесок для очної та заочної форм 
участі у конференції становить 50 грн., який включає 
вартість інформаційних матеріалів конференції, 
інформаційне обслуговування, публікація тез. Оплата 
здійснюється: 

- для викладачів та студентів ВУЗів м. Харкова – на 
кафедрі Містобудування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

- для учасників з інших міст України – по прибуттю на 
конференцію. 

-  
 
Науковий комітет залишає за собою право відхилити 

доповіді (тези),  які не відповідають вимогам до 
наукових публікацій. 

 

 
Харківський національний університет міського господарства              

імені О.М. Бекетова 
Київський національний університет будівництва і архітектури 

Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка 

Національний університет «Львівська політехніка» 
проектні та науково-проектні організації: 

Інститут «Харківський ПромбудНДІпроект» м. Харків 
ТОВ «Інститут ХАРКІВПРОЕКТ» м. Харків 

Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної 
державної адміністрації 

 
 

Всеукраїнська  
науково-технічна 

конференція 

«Проблеми архітектури і містобудування  
в умовах  глобалізації» 

 
 
 
 

Інформаційне повідомлення  
15-16 листопада 2016 року 

 
 

Харків 2016 
 

http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg
mailto:zbirnuk.knumg@mail.ru


 
Інформаційне повідомлення 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Шановні колеги! 

Кафедра містобудування  
запрошує Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-технічної конференції 
 
«ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»  
 
 

Час та місце проведення конференції: 
 

15-16 листопада 2016 року, м. Харків 
Факультет архітектури, дизайну  
та образотворчого мистецтва 

Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова 

вул. Маршала Бажанова, 17 
 

 

 

 
У складі конференції виділено секції: 

 
 

Секція №1 «Проблеми розвитку  архітектурно-
містобудівного середовища в умовах реконструкції»: 
 
Секція №2 «Реновація промислових територій 
сучасного міста» 
 
Секція №3 «Інноваційний розвиток сучасних 
містобудівних комплексів» 
 
 
Секція №4 «Гуманітарні проблеми формування 
архітектурно-містобудівного простору» 
 
 
Секція №5 «Проблеми формування та реконструкції 
ландшафтно-екологічного каркасу міста» 
 
 

Форми участі у конференції: 
 
 очна: 
 
 
 заочна: 

 у секційному засіданні (усна доповідь)         
з публікацією тез (статей); 
 

 публікація тез (статей) 
 

 
 

Умови участі у конференції: 
 

Для участі в роботі конференції та своєчасного 
формування та видання матеріалів доповідей необхідно 
до 25.10.2016 р. оформити і надіслати на адресу 
кафедри містобудування: grado@kname.edu.ua: 
 заявку на участь у конференції (згідно запропонованої 

форми); 
 тези доповідей (статті); 
 здійснити оплату організаційного внеску. 
 

 
Програмою конференції передбачені: 

 
 секційні засідання; 
 огляд найкращих дипломних проектів студентів. 

 
Контрольні дати: 

 
до 25.10.2016 р. прийняття Заявки учасника та тез 

доповідей 

до 01.11.2016 р. розсилка інформаційних повідомлень-
підтверджень учасникам конференції 

до 15.11.2016 р. оплата участі у конференції 

15-16.11.2016 р. робота конференції 

до 15.12.2017 р розсилка учасникам матеріалів 
конференції 

 
 

З організаційних питань звертатися до членів  
організаційного комітету: 

 
І.В. Древаль – докт.арх., проф., зав. кафедри містобудування 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; е-mail: dreval3000@gmail.com ; 
тел.: (068) 64 30 345; 

 
О.С. Соловйова – к. мист., доцент кафедри містобудування 

ХНУМГ  ім. О.М. Бекетова; е-mail: olgasemsol@gmail.com ; 
тел.: (096) 338 05 82; 

 
Г.Л. Коптєва– к. арх., доцент кафедри містобудування ХНУМГ              

ім. О.М. Бекетова; е-mail: koptevy@gmail.com ; тел.: (050) 632 
23 56; 

 
В.С. Гришина– асп. кафедри містобудування ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова; е-mail: gryshynavictoria@gmail.com; тел.: (093) 727 
60 47. 

 
 

Тези та заявки на участь в конференції відсилати на 
адресу кафедри містобудування ХНУМГ 

 ім. О.М. Бекетова: 
 grado@kname.edu.ua: 
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