
ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній  

науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих науковців 

 «Стратегія розвитку міст: 

 молодь і майбутнє 
 (інноваційний ліфт)» 

Прізвище    

Ім’я    

По батькові        

Місце роботи (навчання)     

Науковий ступінь     

Вчене звання      

Посада    

Тел.  Е-mail  

Тема доповіді 
 

_ 

Секція  

Планую 

- виступити з доповіддю 

- заочна участь 

- опублікувати текст доповіді у збірнику 

«Комунальне господарство міст» 

 

Для приїжджих: витрати на проживання, 

харчування, транспорт учасники конференції 

несуть самостійно. Оргкомітет надає 

інформаційну та консультативну допомогу. 

 

 

 

 

Чекаємо на Ваші роботи! 

 

З повагою, Оргкомітет конференції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний 

університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

 

Інформаційний лист 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів 

та молодих науковців 

 

 «Стратегія розвитку міст: 

 молодь і майбутнє 

 (інноваційний ліфт)» 

 
 

 Харків 

3 квітня 2019 року 

 Шановні колеги! 
 

Оргкомітет запрошує школярів, 

студентів, аспірантів та молодих науковців 

до участі у роботі науково-практичної 

конференції «Стратегія розвитку міст: 

молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)», яка 

відбудеться 3 квітня 2019 року у 

Харківському національному університеті 

міського господарства імені О.М. Бекетова. 

 

 Координати оргкомітету: 

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

ауд. 401-402 бмк, тел. +3806629131351, 

(Viber) 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова 

E-mail: interedscience@gmail.com   

 
 

Робочі мови конференції: 

- українська, 

- англійська. 

- чеська 

 
 

Тези та доповіді друкуються  

у авторській редакції. Автори 

несуть відповідальність за 

достовірність поданої інформації. 

Автори отримують електронний 

варіант збірки. 

mailto:interedscience@gmail.com


 Тематичні напрямки роботи 

 конференції 

 

 
Секція 1. Стратегічне управління 

містом. 

Секція 2. Проблеми енергоефективності 

та енергоаудит. 

Секція 3. Проблеми розвитку економіки 

регіонів. Економіка та підприємництво. 

Секція 4. Урбаністика та 
містобудування. 

Секція 5. Будівництво та інженерія. 

Секція 6. Міський транспорт. 

Секція 7. Садове та лісопаркове 

господарство. Екологічні аспекти 

розвитку територій. 

Секція 8. Архітектура сучасного міста. 

Дизайн та образотворче мистецтво. 

Секція 9. Комп’ютерні науки та 
системна інженерія. 

Секція 10. Туризм та готельно- 
ресторанне господарство. 

Секція 11. Місто як соціальна система. 

Секція 12. Роль молодіжних 

громадських організацій у розвитку 

сучасного міста. 

 

Умови участі 
Оргкомітет приймає матеріали до  

31 березня 2019 р. включно за адресою:  

61002, м. Харків, вул. М. Бажанова, 17, ауд. 

401-402 бмк, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

або за електронною поштою – 

interedscience@gmail.com 

За бажанням тексти доповідей можуть 

бути опубліковані у науково-технічному 

збірнику «Комунальне господарство 

міст», внесеному до списку спец. видань 

ВАК України. Детальна інформація – 

електронною поштою. 

Оформлення тез 
1. Зміст тез повинен відповідати профілю та 

спрямованості конференції. 

2. Приймаються обсягом не більше 5 сторінок 

разом з рисунками, таблицями та списком 

джерел. 

3. Разом з рукописом надсилається заявка на 

участь у конференції. 

4. Тези подаються обов’язково в електронному 

варіанті. Файл тез слід готувати за 

допомогою текстового редактора Word for 

Windows 6.0 або 7.0. 

5. Розмір аркуша А4. 
6. Поля: ліве – 30, праве – 20, верхнє і нижнє – 

25 мм. 

7. Розмір шрифту 14 кегель. 

8. Текст друкується через 1,5 інтервали. 

Приклад оформлення: 

 

НАЗВА ТЕЗ 

(14pt, інт. 1,5, навіжирним, прописні, 

посереднині) 

Іванов І.І. (14pt, інт. 1,5, навіжирним, по 

правому краю) 

магістр, 

Харківський національний 

університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

(14pt, інт. 1,5, курсив, по правому краю) 

 

 
Виклад основного матеріалу 

(абзац 1,1; 14pt, інт. 1,5, по ширині) 

 

 
Список джерел: 

(14pt, інт. 1,0, по ширині) 
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