
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

У VІ Міжнародній науково-практичній 

конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 

 
ПІБ (повністю)       

ПІБ у родовому відмінку     

Науковий ступінь, вчене звання     

       

Місце роботи(навчання)     

       

Телефон      

E-mail       

Назва доповіді     

       

ПІБ наукового керівника    

       

Науковий ступінь,вчене звання наук. керівника  

       

Посада та організація наук. керівника  

       

Телефон наук .керівника     

E-mail наукового керівника     

Тематичний напрямок:     

       

Чи плануєте виступити з доповіддю:  

⬜ Так  

⬜ Ні  

Увага! 

 

Шановні учасники, пленарне засідання 

конференції буде проведено у формі вебінару. 

Посилання для участі буде розіслано усім 

учасникам додатково 14-15 листопада 2022 р. 

 

 

Основні тематичні напрямки конференції: 

 

● Міський та регіональний розвиток у системі 

державного управління та місцевого 

самоврядування. 

● Економічні, інформаційні, екологічні та 

соціальні аспекти розвитку територій. 

● Сучасні аспекти розвитку архітектури, 

містобудування та будівництва. 

● Ресурсо - та енергозбереження. Альтернативні 

джерела енергії. 

● Транспортні системи та технології  

● Управління проектами та програмами 

розвитку територій 

● Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології 
 

Адреса Організаційного комітету: 

Харківський національний університет міського 

господарства імені  О.М. Бекетова: 

вул.  Маршала  Бажанова,  17,  61002,  м. Харків 

 

За додатковою інформацію звертайтесь до      

координаторів конференції:  

Заступник голови оргкомітету конференції  

Вершиніна Дарина Миколаївна  

Тел. :  099-664-25-09 

Секретар оргкомітету конференції  

Говорова Катерина Владленівна  

е-mail:cketko@gmail.com    
 

Календар конференції: 

Прийом заявок на участь у конференції,  

тез доповідей – до 05.11.2022 р. 

Формування електронного збірника тез 

доповідей –  до 27.11.2022 р.  

Розсилка електронного збірника тез доповідей –   

до 27.12.2022 р.  

Пленарне засідання конференції – 16.11.2022 р. 

о 12.00. Посилання для участі буде розіслано усім 

учасникам додатково 14-15 листопада 2022 р. 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИ ХАРКІВСЬКІЙ  

ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА 

 

VARNA FREE UNIVERSITY «CHERNORIZETS 

HRABAR» 

 

SLOVAK TECHNICAL UNIVERSITY IN BRATISLAVA 

 

CZĘSTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

VІ Міжнародна науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

 

 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІЙ: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 
 

 

16-17 листопада 2022року 

 

 

 

 

Харків – 2022 



 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Міжнародної 

науково-практичної конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 

що відбудеться 16-17 листопада 2022 р. у 

Харківському національному університеті міського 

господарства імені О.М. Бекетова. 

 

Мета конференції – обговорення проблем та 

перспектив сталого розвитку територій. 

 

Організаційний комітет : 
 

Голова: Бабаєв Володимир Миколайович д. н. держ. 

упр., проф., ректор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

 

Заступники голови :  

Сухонос Марія Костянтинівна д. т. н., проф., 

проректор з наукової роботи ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова 

Старостіна Альона Юріївна к.т.н., доц., начальник 

науково- дослідної частини ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова 

Вершиніна Дарина Миколаївна  д-р філософії, голова 

Ради молодих учених ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

 

Члени оргкомітету : 

Ващук Олеся Петрівна д.ю.н., доц., професор кафедри 

криміналістики Національного університету «Одеська 

юридична академія» Голова ради молодих учених при 

МОН України 

Tibor Schlosser, PhD, Associate Professor, Head of 

Transport Engineering and Traffic department, Slovak 

Technical University in Bratislava 

Paula Bajdor, PhD, Associate Professor, Faculty of 

Management, Częstochowa University of Technology, 

Częstochowa, Poland 

Rositsa Petkova-Slipets, PhD, Dean of the Faculty of 

Architecture, Varna Free University “Chernorizets 

Hrabar“, Bulgaria 

Харченко Віктор Федорович д. т. н., проф., директор 

Навчально-наукового інституту підготовки кадрів 

вищої кваліфікації ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

Мандич Олександра Валеріївна д.е.н., проф., голова 

Ради молодих вчених при ХОДА 

Угоднікова Олена Ігорівна к.е.н., доц.., голова 

первинної профспілкової організації студентів 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

Радзінська Юлія Борисівна - к. т. н., доц., ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова 

 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 

 

Здобувачі вищої освіти і аспіранти публікуються у 

співавторстві з науковими керівниками. 

 

Для участі в конференції авторам необхідно до 

15 листопада 2022 р. оформити і надіслати матеріали 

на   е-mail: cketko@gmail.com    

- повністю заповнену заявку на участь (за 

доданою формою);  

- тези доповіді українською, або англійською  

мовою, що відповідають наведеним вимогам  (назва  

файлу має  бути підписана відповідно до прізвища та 

ініціалів учасника конференції, формат файлу «.docх»)  

Збірник тез буде опубліковано у електронному 

вигляді. Тези будуть розміщені у авторській редакції. 

Автори несуть відповідальність за зміст тез.  

 

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у 

виданні матеріалів, які не відповідають тематиці 

конференції або надіслані пізніше вказаного 

терміну, або не відповідають наведеним вимогам. 

 

 

          Правила оформлення тез доповідей 

 
До друку приймаються тези доповіді однією з 

робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 2 

сторінок, формату А4,  Тіmes New Roman, кегель – 12,  

поля – 2 см з усіх сторін, міжрядковий інтервал – 1. 

Вирівнювання по ширині.  

На першому рядку великими літерами вказується 

назва тез доповіді (шрифт напівжирний, розміщення 

посередині).  

Нижче (через 1 інтервал ліворуч) – спочатку 

ініціали потім прізвище автора шрифт напівжирний, 

посада, науковий ступінь, вчене звання шрифт 

звичайний; без відступу (студенти вказують курс та 

факультет, аспіранти курс та спеціальність) 

Нижче (через 1 інтервал ліворуч) – спочатку 

ініціали потім прізвище наукового керівника шрифт 

напівжирний, посада, науковий ступінь, вчене звання 

шрифт звичайний;  

Нижче (через 1 інтервал ліворуч) – ЗВО у якому 

навчається або працює автор (шрифт курсив) 

Далі (через 1 інтервал) з абзацного відступу – 1.25 

розміщується текст тез (Тіmes New Roman, 14,  поля – 

2 см з усіх сторін, міжрядковий інтервал – 1.5, 

вирівнювання по ширині). Література оформлюється 

згідно ДСТУ 8302: 2015 
 

       Зразок оформлення матеріалів доповідей 
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ  

 

Н.І. Іванова, студентка 3 курсу факультету  

Менеджменту 

 

В.М. Шевченко, к.е.н., доцент кафедри  Управління 

проектами в міському господарстві і будівництві  

 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова  

 

Текст доповіді ……Текст доповіді…… Текст 

доповіді ……Текст доповіді…… Текст доповіді  

 

Література 

1………  
 

 

http://pm.kname.edu.ua/
http://pm.kname.edu.ua/

