ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
APPLICATION FOR PARTICIPATION
Для участі у конференції будь ласка, заповніть форму за посиланням/
For participation in conference please fill in the form upon the link below:
https://forms.gle/E9qdVA6eU6zLCrZR6

Адреса Оргкомітету конференції/Address of Organizing
Committee:
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Архітектурний факультет
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
Architectural Faculty
вул. Сумська, 40, м .Харків, 61002 Україна Оргкомітет ХVI
Міжнародної науково-практичної студентської конференції
«Професійна традиція та новітні технології в архітектурі ХХІ
сторіччя»
Sumska srt.40, Kharkiv, 61002 Ukraine Organizing Committee of
XVI International Scientific and Practical Student Conference
“Professional Tradition and New Technologies in XXI Century
Architecture”

Оргкомітет буде вдячний Вам за розповсюдження даної
інформації серед Ваших колег, зацікавлених прийняти участь в
конференції.
The organizing Committee will be grateful to you for disseminating
this information among your colleagues interested in participating
in the conference.

Інформація для довідок/ Information for references:
каф. Реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів
Черкасова Катерина Тимофіївна. +38 050 187 44 96
Chair of Reconstruction, restoration of architectural objects
Cherkasova Kateryna Tymofiivna +38 050 187 44 96
e-mail rrao@kstuca.kharkov.ua
А також за номерами/And upon the phone numbers:
+38 067 147 80 25
+38 050 631 55 98
+38 097 40 636 73
+38 050 999 93 63

ПЛАН-СХЕМА
SCHEME-PLAN

Шановні колеги!
Запрошуємо студентів, магістрів, аспірантів
Вашого вищого навчального закладу прийняти участь у
ХVI Міжнародній науково-практичній
студентській конференції

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Умови участі у конференції:

Голова оргкомітету:
Гончаренко Дмитро Федорович – заступник ректора
(проректор) з науково-педагогічної роботи

Співголови оргкомітету:

«ПРОФЕСІЙНА ТРАДИЦІЯ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
АРХІТЕКТУРІ XXI СТОРІЧЧЯ»

Вигдорович Ольга Володимирівна – доц., канд. арх., декан
архітектурного факультету;

2-4 листопада 2021 року
Архітектурний факультет
Харківський національний університет
будівництва та архітектури

Черкасова Катерина Тимофіївна - проф., д. арх., завідувачка
кафедри реконструкції і реставрації архітектурних
об’єктів

Секція 1. Історія 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
Секція 8. Сучасні будівлі, конструкції та освітлення
Робочі мови конференції: українська, англійська
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
2 листопада
9.00-10.00
10.00-10.10
10.10–12.30
13.30–17.00
3 листопада
10.00–13.00
14.00–16.00
4 листопада
10.00–18.00

Реєстрація учасників конференції
Відкриття конференції
Пленарне засідання
Засідання секцій
Засідання секцій
Круглий стіл. Заключна дискусія та оголошення
підсумків конференції
Виїзд учасників

Члени оргкомітету:
Буряк Олександр Петрович – д. арх., проф., завідувач кафедри
основ архітектури;
Чечельницька Катерина Сергіївна – к. арх., доц., завідувачка
кафедри містобудування та урбаністики;
Дубинський Володимир Петрович – д. арх., проф, завідувач
кафедри архітектурного проектування;
Герасименко Володимир Віталійович - к. т. н., доц., завідувач
кафедри графіки;
Ізбаш Михайло Юрійович – проф., д. т. н., завідувач кафедри
архітектурних конструкцій;
Данілов Сергій Михайлович – д. арх., проф., завідувач кафедри
образотворчого та декоративного мистецтва;
Мироненко Віктор Павлович - д. арх., проф., завідувач
кафедри дизайну архітектурного середовища;
Фоменко Оксана Олексіївна – проф., д. арх., завідувачка
кафедри
інноваційних
технологій
дизайну
архітектурного середовища;
Бондаренко Ірина Володимирівна – к.
архітектурного факультету ХДАМД;

арх.,

декан

Снітко Ірина Анатоліївна – к. арх., доцент кафедри
реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів;
Тесленко Владислав Анатолійович – заступник декана
архітектурного факультету

Для участі в конференції та опублікування тез
доповідей необхідно на електронну адресу
оргкомітету конференції
rrao@kstuca.kharkov.ua
надіслати до 15 жовтня 2021 року
 заявку на участь у конференції (згідно поданої форми);
 тези доповіді в електронному вигляді;
Заявка та тези доповіді надіслані після 15 жовтня 2021 р.
розглядатись оргкомітетом не будуть.
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)
Конференція проводиться в режимі он-лайн. Інформаційні
матеріали конференції та збірка тез будуть виставлені на сайті
університету. Можлива також заочна участь з публікацією тез.

