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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: сучасність та погляд у 

майбутнє», яка відбудеться 26.04.2022р. За підсумками роботи конференції 

буде підготовлений електронний збірник тез з присвоєнням УДК.  Матеріали 

конференції будуть розміщені на сайті кафедри: http://fps.kname.edu.ua/  

Для участі в конференції запрошуються доктори і кандидати наук, 

докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти, слухачі шкіл розвитку 

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. 

Бекетова, а також  керівники та фахівці комерційних організацій й органів 

державного та муніципального управління, всі зацікавлені особи, незалежно 

від місця навчання, роботи та проживання. 

УВАГА! 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! Кожному учаснику 

надається електронний варіант збірника тез, та сертифікат учасника 

конференції.  

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА НАСТУПНИМИ 

СЕКЦІЯМИ: 

 

1. Цивілізаційні виклики постмодерного світу ХХІ століття: «розумне 

місто» та якість життя громадян. 

2. Місто як екзистенціальний феномен і соціокультурний організм 

цивілізації.  

3. Метрополія як базовий рівень європейської системи врядування: 

загальні тенденції стратегічного управління розвитком європейських 

метрополій. 

4. Філософія управління сучасним містом та містом майбутнього.  

5. Університет 4.0 як субʼєкт соціально-економічного зростання 

сучасного суспільства.  

6. Науковий дебют (виключно для студентів та слухачів шкіл розвитку 

шкіл розвитку Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова)   

 

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 

http://fps.kname.edu.ua/


господарства імені О. М. Бекетова. 

Члени оргкомітету: 

Сухонос М. К. д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи ХНУМГ 

імені О. М. Бекетова 

Корженко В. В. – доктор філос. наук, професор, завідувач кафедри 

філософії і політології Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова. 

Корабльова Н. С. – доктор філос. наук, професор Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

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

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. 

Чаплигін А. К. – доктор філос. наук, професор, завідувач кафедри 

філософії Харківського національного автодорожнього університету. 

 

ФОРМИ УЧАСТІ: ДИСТАНЦІЙНА. 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 10 квітня 2022 року 

(включно) подати до оргкомітету заповнену за формою, що додається, заявку, 

та відредагований текст тез в електронному форматі на е-mail: 

inna19.09.mykhailova@gmail.com, zinchina13@gmail.com, knv129@ukr.net  

Слухачі шкіл розвитку слухачів шкіл розвитку шкіл розвитку 

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. 

Бекетова подають тези на е-mail:  sociopolis@ukr.net (зазначити тему листа 

«На конференцію (ПІБ)»). Назва файлів: Шевченко_довідка, Шевченко_тези. 

 

Кількість співавторів тез – не більше трьох. Кількість поданих матеріалів 

від одного автора не обмежується. 

 

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори. Мови тез 

доповіді: українська, англійська, російська. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 

Обсяг тез не повинен перевищувати трьох сторінок формату А4. Шрифт 

– Tіmes New Roman, формат файлу – *.doc, *.docх кегль – 14 pt, абзац – 1,25 

см, поля – 20 мм, інтервал – 1,0. Назва доповіді – напівжирний шрифт, кегль 

14 пт. Прізвища авторів – напівжирний шрифт, кегль 14 пт. Посада, наукова 

ступень, місце роботи, нежирний шрифт; назва організації, місто – курсив, 14 

пт, нежирний шрифт. Основний Текст – нежирний, кегль 14 пт. Порядок 

оформлення таблиць, формул, підписів всередині рисунків: Шрифт – гарнітура 

Times New Roman, кегль 12 пт. Підписи таблиць – ставляться над таблицею, 

вирівнювання по правому краю. Формули – набирати у редакторі формул MS 
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Equation або Mathtype. Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема має бути 

підписана та мати назву. Графічний матеріал має бути єдиним об’єктом.  

Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті. 

Приклад оформлення посилань: [1, с. 25]. Посилання в дужках на різні джерела 

подавати через крапку з комою [3, с. 5; 7, с. 15]. Список літератури 

оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання», в порядку цитування. Сторінки не 

нумеруються. 

 

Здобувачам вищої освіти та слухачам шкіл розвитку Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

кращих тез доповідей, представлених на конференції до 10 квітня, за рішенням 

оргкомітету та за умов проходження рецензування буде запропоновано 

надрукувати тези в  розділі «Науковий дебют»  матеріалів конференції 

«Місто. Культура. Цивілізація: сучасність та погляд у майбутнє» безкоштовно. 

 

Приклад оформлення тез 

Шевченко О. О. д-р філос. наук, доцент,  

професор кафедри філософії і політології, 

Харківський національний університет міського господарства 

 імені О. М. Бекетова, Україна 

 

МІСТО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 

Текст тез 

Список використаних джерел 

 

 

Приклад оформлення тез для студентів та слухачів шкіл розвитку 

шкіл розвитку Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова)   

 

Іоффе Д., учень Харківської загальноосвітньої школи № 10,  

Школа розвитку «Європейські урбаністичні студії»,  

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова, Україна 

Науковий керівник: Іванова Л. О., викладач, 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10  

Харківської міської ради Харківської області 

 

 

 

 

 

АНТИКАФЕ ХАРКОВА ЯК СОЦІАЛЬНО СПРЯМОВАНИЙ 



ПРОСТІР 

Текст тез 

Список використаних джерел 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА 
Прізвище_______________________________________________________________ 

Ім’я____________________________________________________________________ 

По батькові_____________________________________________________________ 

Вчений ступінь, звання ___________________________________________________ 

Посада_________________________________________________________________ 

Організація______________________________________________________________ 

Інститут (факультет), спеціальність, курс, група _______________________________ 

 Науковий керівник (П.І.Б., посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи)  

________________________________________________________________________ 

 Обраний напрям конференції ______________________________________________  

Тема тез (доповіді) ________________________________________________________ 

 
 

Анкета заповнюється для кожного учасника конференції. 

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей та 

статті, які не відповідають вимогам, тематиці конференції і не містять наукової 

новизни.  

КОНТАКТИ Адреса оргкомітету: вулиця Маршала Бажанова, 17, Харків, 

Харківська область, 61002. Кафедра філософії і політології, к. 405. 

 

Е-mail: inna19.09.mykhailova@gmail.com, zinchina13@gmail.com, 

knv129@ukr.net  

 

Е-mail: для слухачів шкіл розвитку шкіл розвитку Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

подають тези на е-mail:  sociopolis@ukr.net 

 

Довідки за телефонами:  

 

+38 050 109 03 99 Михайлова Інна Олександрівна 

 

+38 050 523 15 77 Радіонова Людмила Олексіївна – для слухачів шкіл 

розвитку шкіл розвитку Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова 
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