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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у ХV Міжнародній науково-практичній
студентській конференції
«ПРОФЕСІЙНА ТРАДИЦІЯ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В АРХІТЕКТУРІ XXI СТОРІЧЧЯ»
Прізвище учасника ________________________________
Ім’я
________________________
По батькові _____________________________________
Назва організації / установи (повна) _________________
_________________________________________________
Країна __________________________________________
Поштова адреса _________________________________
_________________________________________________
Телефон ________________________________________
E-mail
Назва доповіді ____________________________________
_________________________________________________
Керівник (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ): ________
_________________________________________________
Назва секції ______________________________________
Дата ________________ Підпис_____________________
Адреса Оргкомітету конференції:
Харківський Національний університет
будівництва та архітектури
Архітектурний факультет
вул. Сумська, 40, м .Харків, 61002 Україна
Оргкомітет ХV Міжнародної науково-практичної
студентської конференції «Професійна традиція та
новітні технології в архітектурі ХХІ сторіччя»
Оргкомітет буде вдячний Вам за розповсюдження даної
інформації серед Ваших колег, зацікавлених прийняти
участь в конференції.
Інформація для довідок:
каф. Інноваційних технологій дизайну архітектурного
середовища (057)
Шеплякова О. М. 067-356-13-06
e-mail: itdas@ukr.net
alshebox526@gmail.com
Витрати на проживання та харчування сплачуються
учасниками конференції самостійно.

ПЛАН-СХЕМА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ХV МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОФЕСІЙНА ТРАДИЦІЯ
ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В АРХІТЕКТУРІ XXI СТОРІЧЧЯ»

Інформаційне повідомлення

01-03 грудня 2020 року

Харків 2020

Шановні колеги!

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Співголови оргкомітету:

Запрошуємо студентів, магістрів, аспірантів
Вашого вищого навчального закладу
прийняти участь
у ХV Міжнародній студентській науковій конференції
«ПРОФЕСІЙНА ТРАДИЦІЯ Й НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В АРХІТЕКТУРІ XXI СТОРІЧЧЯ»
01-03 грудня 2020 року
Архітектурний факультет
Харківського національного університету
будівництва та архітектури
Секція 1. Історія та теорія архітектури
Секція 2. Реконструкція, реставрація
та використання архітектурної спадщини
Секція 3. Дизайн архітектурного середовища
Секція 4. Інноваційні методи аналізу, моделювання
та проектування архітектурного
середовища
Секція 5. Архітектурне проектування та сталий
розвиток сучасного міста
Секція 6. Містобудування та урбаністика
Секція 7. Прикладна геометрія та BIM-технології в
3D моделюванні
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська

Голова оргкомітету:
Череднік Димитрій Леонідович – к.т.н., доц.,
ректор ХНУБА;
Вигдорович Ольга Володимирівна – к. арх., доц.,
декан архітектурного факультету ХНУБА;
Фоменко Оксана Олексіївна – проф., д. арх.,
завідувачка кафедри Інноваційних технологій
дизайну архітектурного середовища ХНУБА;
Члени оргкомітету:
Буряк Олександр Петрович – д. арх., проф.,
завідувач кафедри Основ архітектури ХНУБА;
Дубинський Володимир Петрович – д. арх., проф.,
завідувач кафедри Архітектурного проектування
ХНУБА;
Герасименко Володимир Віталійович - к. т. н., доц.,
завідувач кафедри Графіки ХНУБА;
Данилов Сергій Михайлович – д. арх., проф.,
завідувач кафедри Образотворчого та декоративного мистецтва ХНУБА;
Мироненко Віктор Павлович – проф., д. арх.,
завідувач кафедри Дизайну архітектурного
середовища ХНУБА;
Черкасова Катерина Тимофіївна – проф., д. арх.,
завідувачка кафедри Реконструкції і реставрації
архітектурних об’єктів ХНУБА;
Чечельницька Катерина Сергіївна - к. арх., доц., в.о.
завідувача кафедри Містобудування та
урбаністики;
Тесленко Владислав Анатолійович – заступник
декана архітектурного факультету.

Умови участі у конференції

Для участі в конференції та опублікування тез
доповідей необхідно на електронну адресу
оргкомітету конференції
itdas@ukr.net
alshebox526@gmail.com

надіслати до 15 листопада 2020 року

 заявку на участь у конференції (згідно поданої форми);
 тези доповіді в електронному вигляді;

Заявка та тези доповіді, надіслані після 15 листопада 2020 р.,
оргкомітетом не розглядатимуться,

Вимоги до оформлення тез доповідей






максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4;
MS Word; поля – всі поля 20 мм;
шрифт – Times New Roman Cyr 14 кегель;
міжрядковий інтервал – одинарний.

Правила оформлення тез доповіді:

 без відступу - прізвище автора та ініціали (жирно);
 наступний рядок – повна назва вузу;
 наступний рядок – Керівник: науковий ступінь, вчене звання,
прізвище, ініціали (курсив);
 через один рядок – заголовок великими буквами (жирно);
 через один рядок – текст: проблема, актуальність, новизна,
вклад автора, висновки;
 література – перелік посилань;
 назва файлу – це прізвище автора і назва тез (наприклад,
Bondarenko_Problemy_proektyvannya_techno_parkiv.doc)

01 грудня
09.00-10.00
онлайн сесії
10.00-10.10
10.10–12.30
13.30–17.00
02 грудня
10.00–13.00
03 грудня
10.00–13.00

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
Під’єднання учасників конференції до
Відкриття конференції (онлайн)
Пленарне засідання
Засідання секцій
Засідання секцій
Круглий стіл. Заключна дискусія
оголошення підсумків конференції

та

