
 

ХI Міжнародна науково-теоретична Інтернет-конференція 

«Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності» 

  

(23 квітня 2021) 

 

Шановні колеги! Припускаючи, що тематика даної конференції може виявитися для Вас і 

Ваших колег цікавою, запрошуємо Вас взяти участь у роботі періодичної Інтернет-конференції 

«Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності», яка відбудеться 23.04.2021. Матеріали 

конференції будуть розміщені на сайті кафедри: http://kafedra.net.ua/ і видані окремим збірником 

праць, з присвоєнням йому ISBN та УДК. Збірник буде розіслано учасникам конференції, а 

також в окремі заклади вищої і науково-технічні бібліотеки.  

Розсилку  матеріалів  конференції  буде  здійснено  до  31.05.2021. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова оргкомітету 

Бабаєв В.Н. – доктор наук з державного управління, професор, академік Міжнародної 

інженерної академії, лауреат Державної премії України в архітектурі, ректор Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 

Члени оргкомітету: 

Сухонос М.К. д-р технічних  наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 

Корженко В.В. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і 

політології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. 

Бекетова. 

Корабльова Н.С. – доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної  і практичної 

філософії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Куц Ю.О. - доктор наук з державного управління, професор завідувач кафедри  

регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. 

Радіонова Н.В. -  доктор філософських наук, професор Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Солових В.П. – доктор наук з державного управління, професор кафедри політології  і 

філософії  Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

Чаплигін А.К. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

 

Контактний телефон в робочі дні з 9.00 до 17.00: 

 

(057) 707 31 03       Дабул Алла Олександрівна 

+38 050 523 15 77  Радіонова Людмила Олексіївна 

 

 

АУДИТОРІЯ 

На конференцію запрошуються науковці і викладачі та співробітники закладів вищої 

освіти і наукових установ України та зарубіжних країн. 

 

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА ТАКИМИ СЕКЦІЯМИ: 

1. Роль міста у сучасному світі: міжнародний досвід. 

2. Місто як екзистенціальний феномен та соціокультурний організм цивілізації.  

3. «Нова норма»: сучасні технології сталого розвитку міст. 

4. Майбутнє  [пост] індустріальних міст. 



5. Управління сучасним містом. 

6. Проблеми підготовки фахівців для міського господарства та муніципального 

управління. 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

УМОВИ  ДЛЯ  УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для участі в конференції «Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності» необхідно до 

20 квітня 2021 року відправити вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на 

адресу, 

sociopolis@ukr.net  : 

1) текст доповіді, оформлений відповідно із запропонованими   вимогами; 

2) заявку на участь наданою формою; 

У  листі необхідно вказати номер секції та прізвище першого автора (наприклад,  

Іванов І.І.) 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
1. Обсяг тез – до п’яти повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому 

редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжрядковим 

інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 25 мм з усіх боків. Вирівнювання тексту за 

допомогою пробілів і табуляції не допускається. У тексті слід використовувати символи за 

зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’). 

2. Праворуч вказується секція. 

3. Прізвища авторів друкувати в правому верхньому куті через кому жирним шрифтом, 

при цьому вказати науковий ступінь автора і вчене звання (наприклад, «Іванов І. І., доктор 

архітектури, професор»). Максимальна кількість авторів – три особи. 

4. Назва тез (статті) має містити не більше 10 слів, розкривати сутність проблеми та бути 

цікавою широкому загалу науковців (великими літерами, вирівнювання від центру), через рядок 

з абзацу – основний текст тез (статті).  

 
Приклад оформлення заголовка тез 

 
Іванов І.І., доктор архітектури, професор, 

 Харківський національний університет міського господарства 
                                                                                                              імені О. М. Бекетова, Україна 

  

ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС МІСТА 

 

 

 

5. Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним 

міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-

білої гами. Використання кольору і заливок не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні мати 

назву. 

Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в 

круглих дужках (2). 

6. Список використаних джерел в кінці тексту в алфавітному порядку  згідно до вимог 

державних стандартів. Посилання в тексті в квадратних дужках: перша цифра – номер в списку 

літератури через кому, друга цифра – сторінка (наприклад, [3, с. 15]). 

7. Підрядкові примітки не допускаються. Тези (статті)  з великою кількістю помилок, що 

не відповідають зазначеним вимогам до збірника не включаються і не повертаються. 

Опубліковані матеріали виражають думку автора, що може не збігатися з позицією редакції. За 

вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор. 

На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський 

примірник збірника тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені 

заздалегідь. Вартість одного додаткового збірника буде відомою після цієї публікації. 

mailto:sociopolis@ukr.net


 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

для участі в ХI Міжнародної науково-теоретичної Інтернет-конференції 

«Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасносі» 

(23 квітня 2021) 

 

 

ПІБ авторів, вчений ступінь  
Назва доповіді  

Обрана секція  
Місце роботи, посада  

Контактна адреса в наступному 

форматі: 

ПІБ одержувача 

Вулиця, № будинку, № квартири 

Місто 

Індекс 

 

 

 

 

Контактний телефон  
Е-mail  

Кількість оплачених додаткових 

примірників (у організаційний 

внесок включено тільки один 

авторський екземпляр) 

 

 

З повагою, оргкомітет конференції 

 


