ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Оформлення тез доповіді має відповідати
наступним вимогам:
Шрифт: TimesNewRoman 14 кегль, інтервал
1,5; поля – 20 мм з усіх боків сторінки.
Обсяг тез – 2000 знаків.
Тези мають містити:
– УДК у верхньому лівому кутку;
– нижче посередині сторінки – назва
доповіді;
– під назвою доповіді вказується повністю
прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь
і звання автора, посада та місце роботи;
– через один рядок – текст матеріалу.
Переноси слів не допускаються.
Відомості про автора подаються в окремому
файлі.
Тези доповідей (мова – українська,
російська, англійська) будуть видані до
початку конференції.
За результатами конференції буде
опубліковано
збірник
матеріалів
конференції.
Рукопис
повинен
бути
ретельно
відредагований і підписаний усіма авторами.
Тези подаються в електронному варіанті
на адресу сonf-aeee-1@online.ua
Науковий комітет залишає за собою право
відхилити доповіді, які не відповідають вимогам
до наукових публікацій
Робочі мови конференції:
Українська, російська, англійська, польська,
французька

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В РОБОТІ
КОНФЕРЕНЦІЇ

«Архітектура: Е+Е+Е»
Прізвище
Ім’я

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

По батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи (посада)
Адреса
Індекс
Телефони
Тема доповіді (виступу)
E-mail:

ЗАПРОШЕННЯ

Тел.
Планую:
•
•

Виступити з доповіддю
Виступити з інформацією

•
•

Взяти участь як слухач
Назва напряму (секції)

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

• Відомості про приїзд: дата приїзду,
потреба бронювання місця в готелі:
Так

«АРХІТЕКТУРА: ЕСТЕТИКА
+ ЕКОЛОГІЯ +
ЕКОНОМІКА»

Ні
2-3 жовтня 2017 року
Полтава – 2017

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка з
метою оптимізації наукових
пошуків
представників різних наук у сфері
інтегрального підходу до формування,
гуманізації та естетизації архітектурного
середовища запрошує Вас до участі у ІІ
Міжнародній
науково-практичній
конференції «Архітектура: Естетика +
Екологія + Економіка»
В рамках конференції планується
пленарне засідання та робота секцій:
Секція №1 «Інтегрований підхід до розвитку
міст»
Секція №2 «Економічні аспекти міського
розвитку»
Секція № 3 «Екологічні аспекти
містобудування, архітектури та мікроклімату
будівель та споруд та дизайну архітектурного
середовища»
Секція № 4 (для студентів та аспірантів)
«Концепція розвитку міст майбутнього»
ТЕМИ
• естетика архітектури та міського середовища
• філософські і психологічні основи естетики
архітектури
• екологічні проблеми міського середовища
• стала архітектура, сталий розвиток міст, екобудівлі
та екодизайн
• збереження історико-культурної спадщини як
підґрунтя естетики міста
• мистецтво для міста: художнє перетворення і
гуманізація міського середовища
• економічні аспекти міського розвитку
• взаємозв’язок між екологічними, економічними
аспектами розвитку міста і естетикою міського
середовища
• стратегії інтегрованого розвитку міст

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:
до
10.09.2017
до
20.09.2017
до
20.09.2017
2-3.10.2017
до
17.02.2018

Збір заявок-погоджень на
участь у конференції, тез
доповідей
Розсилка інформаційних
повідомлень-підтверджень
учасникам конференції
Сплата організаційного внеску
Робота конференції
Розсилка учасникам
конференції наукового
збірника за матеріалами
конференції

Організаційний
комітет
забезпечує
бронювання місць для учасників конференції
у готелях міста Полтави.
Витрати на транспорт, харчування та
проживання учасники сплачують самостійно.
Організаційний внесок для очної участі
складає 250 грн.; для заочної –150 грн. Очна
участь студентів та аспірантів – 200 грн.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ
Отримувач: Полтавський національний
технічний
університет
імені
Юрія
Кондратюка
ДКСУ Р/р. 31252227109727
МФО: 820172 Код ЄДРПОУ: 02071100
Код призначення платежу: 25010100

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
 Онищенко В.О. – ректор, д.е.н., професор,
голова оргкомітету;
 Сівіцька С.П. – проректор з науковопедагогічної та соціальної роботи, к.е.н. – заступник
голови оргкомітету;
 Муравльов В.В. – проректор з наукової та
інноваційної роботи, к.т.н., доцент;
 Ніколаєнко В.А. – д.арх., професор, завідувач
кафедри архітектури будівель та містобудування;
 Зіненко Т.М. – к. мист-ва, завідувач кафедри
образотворчого мистецтва;
 Чевганова В.Я. – к.е.н., професор, завідувач
кафедри економіки підприємства та управління
персоналом;
 Голік Ю.С. – к.т.н., професор ПолтНТУ,
завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та
теплоенергетики;
 Ілляш О.Е., к.т.н., доцент кафедри прикладної
екології та природокористування;
 Дмитренко А.Ю. – к.т.н., доцент кафедри
архітектури будівель та містобудування;
 Конюк А.Є. – старший викладач кафедри
архітектури будівель та містобудування;
 Ніколаєнко В.В. – к.арх., завідувач кафедри
основ архітектури;
 Сазонова Ю.Ф.– к.арх., доцент кафедри
дизайну
архітектурного
середовища,
секретар
організаційного комітету;
 Чичуліна К.Ю. к.т.н., доцент кафедри
економіки підприємства та управління персоналом,
секретар організаційного комітету.

З ПИТАНЬ УЧАСТІ У РОБОТІ
КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРТАТИСЯ:
сonf-aeee-1@online.ua
art_pntu@ukr.net

