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каф. Дизайну архітектурного середовища    
(057) 706 20 69

+38(097)286-79-46; 

Витрати на проживання та харчування спла-
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У програмі конференції 

«Інноваційні технології в 

21-22 травня 2020 року

Секція 1.  Гуманізація архітектурного 
середовища в контексті европейської інтеграції;

Секція 2. Інноваційні підходи у формуванні 
сучасної архітектури та дизайну;

 
Робочі мови конференції: українська,  

англійська, російська.

працюватимуть секції:

Вашого вищого навчального закладу 

ІV Міжнародній науково-практичній 
конференції

Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів 

в Харківському національному університеті 
будівництва та архітектури

Секція 4. Новітні будівельні матеріали та 
сучасні технології в будівництві;

конференція відбудеться:

прийняти участь у

Шановні колеги!

Секція 3. Архітектурні конструкції та бетони;

Секція 5. Архітектурне проектування та 
сталий розвиток сучасного міста.

архітектурі і дизайні»

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

14.00–15.00  Виголошення підсумків 
конференції

10.00–14.00  Засідання секцій

10.10–11.30  Пленарне засідання
11.30-12.00 Кофе-брейк

21 травня

12.00–13.30 Пленарне засідання
14.00-16.00         Круглий стіл. 

22 травня

10.00-10.10 Відкриття конференції (зала 
засідань Вченої ради, ауд. 204, ХНУБА)

9.00-10.00 Реєстрація учасників конференції

Фішер Ханс-Бертрам  -  д-р інж. Бау-Хаус 
університету, м. Веймар, Німеччина;

Волчок Юрій Павлович – канд. арх., проф. 
Московський архітектурний інститут, Російська 
Федерація;

Ізбаш Михайло Юрійович – д.т.н., проф. ХНУБА, 
Україна;

Сопов Віктор Петрович - д.т.н., проф. ХНУБА, 
Україна.

Солобай Петро Андрійович – д-р арх., проф. 
ХНУБА, Україна;

Чак Марек - д.т.н., проф. Вармінсько-Мазурського 
університету м. Ольштин, Польща;

Гончар Олена Валентинівна - д-р пед. наук, проф. 
ХДАДМ, Україна;

Ремізова Олена Ігорівна – д-р арх., проф. ХНУБА, 
Україна;

Мироненко Віктор Павлович – д-р арх., проф. 
ХНУБА, Україна;

Ушеров-Маршак Олександр Володимирович - 
д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;

Дубинський Володимир Петрович - д-р арх., 
проф. ХНУБА, Україна;

Костюк Тетяна Олександрівна - д.т.н., проф. 
ХНУБА, Україна;

Черкасова Катерина Тимофіївна - д-р арх., проф. 
ХНУБА, Україна;

Милецька Мальгожата - д-р арх., проф. Універ-
ситету природничих наук м. Люблін, Польща;

Вігдорович Ольга Володимирівна – канд. арх., 
доц. ХНУБА, Україна;

Морозова Олена Борисівна - д-р арх., проф. 
Білоруського національного технічного універ-
ситету, м. Мінськ, Білорусь;

Члени оргкомітету:
Буряк Олександр Петрович – д-р арх., проф. 
ХНУБА, Україна;

Скороходова Аліна Валеріївна – канд. арх., 
доц. ХНУБА, Україна;

Черкес Богдан Степанович - д-р арх., проф. НУ 
«Львівська політехніка», Україна;

Гончаренко Дмитро Федорович – д.т.н., проф.,   
проректор  з науково-педагогічної роботи ХНУБА;

Співголови оргкомітету: 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету: 

Для участі в конференції та опублікування 
доповіді необхідно на електронну адресу 

оргкомітету конференції  tsmi@ukr.net
надіслати до 30  квітня 2020 року:

x міжрядковий інтервал – одинарний.
Правила оформлення доповіді:

x Після назви статті повинні бути вказані імена всіх 
авторів, а також їх місце роботи. Імена повинні бути 
вказані в такій формі: ініціали автора (без крапок), 
слідом - прізвище автора. Після ініціалів і прізвища 
необхідно вказати посаду і місце роботи автора. 
Поруч з ім'ям автора повинен бути вказаний 
надрядковий номер, який відповідає адресі 
установи, в якому працює автор. Нижче необхідно 
вказати адресу електронної пошти кожного з авторів.

- заявку на участь у конференції (див. на 
сайті - https://itad.com.ua/);

Умови участі у конференції:

- тези доповіді в електронному вигляді;

Для публікації в журналі «IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering» 
(Scopus) необхідно до 20 травня 2020 р. 
надіслати доповідь англійською мовою.

Вимоги до оформлення доповіді
x максимальний обсяг – 10 сторинок А4;
x MS Word Times New Roman; 

- копію квітанції про сплату організаційного 
внеску.

x поля – 4 см (верхнє), 2,5 см (праве і ліве) і 
2.7 см (нижнє); 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК СКЛАДАЄ 400 грн.

x Анотація повинна відстояти від лівої межі листа на 25 
мм. Так як анотація не є частиною статті, вона 
повинна являти собою закінчений текст. Анотація не 
повинна включати таблиці, цифри, посилання на 
літературу або математичні формули і вирази.

Організаційний внесок

Оплата  пу бл і к ац і ї  в  ж урнал і  « IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering» згідно тарифам журналу.

x назва файлу – це номер секції та прізвище автора 
(наприклад, 2-Bondarenko.doc)

В оплату входить публікація тез матеріалів 
конференції, сертифікат учасника . 
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