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Організаційний комітет  

Голова організаційного комітету 

• Харченко Володимир Петрович, д.т.н., проф., проректор з  наукової роботи Націо-

нального авіаційного університету (НАУ) 

 

Заступник голови організаційного комітету: 

• Чемакіна Октябрина Володимирівна, к. арх., проф., директор Інституту аеропортів 

(ІАП) НАУ  

• Бєлятинський Андрій Олександрович, д.т.н., проф.,  заступник директора ІАП НАУ 

з наукової роботи 

 

 

Члени організаційного комітету: 

• Злобин Геннадій Карпович, Президент Академії будівництва України; 

• Гусаков Володимир Миколайович, Президент Національної Спілки архітекторів 

України; 

• Соколов Ігор Анатолійович, директор Департамента містобудування, будівництва, 

архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівниц-

тва та житлово-комунального господарства України; 

• Целовальник Сергій Анатолійович, директор Департамента містобудування та ар-

хітектури Київської міської державної адміністрації – головний архітектор; 

• Штолько Валентин Григорович, Президент Української академії архітектури 
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• Харченко Володимир Петрович, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи  НАУ 

 

Заступники голови програмного комітету: 

• Чемакіна Октябрина Володимирівна, к. арх., проф., директор ІАП НАУ 

• Бєлятинський Андрій Олександрович, д.т.н., проф.,  заступник директора ІАП НАУ 

з наукової роботи 
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• Лапенко Олександр Іванович, д.т.н., проф., НАУ 

• Краюшкіна Катерина Вікторівна, д. технол., НАУ 

• Кузнецова Ірина Олексіївна, д. мистецтв., проф., НАУ 

• Олейник Олена Павлівна, д.арх., проф., НАУ 

• Барабаш Марія Сергіївна, к.т.н., НАУ 

• Трошкіна Олена Анатоліївна, к. арх., доц., НАУ 
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До участі в Конгресі запрошуються відповідальні співробітники міністерств та  відом-

ств, обласних та міських держадміністрацій, представники муніципальних утворень, науко-

во-дослідний та проектних інститутів, громадських організацій,  архітектори, містобудівни-

ки,  дизайнери, художники, урбаністи,  викладачі, докторанти, аспіранти та студенти архітек-

турно-художніх та будівельних навчальних закладів України, країн СНД, Балтії, ближнього 

та дальнього зарубіжжя.  

Мета Конгресу:   

- обговорення проблем та шляхів формування та розвитку міського середовища в су-

часних умовах; 

-  удосконалення діяльності  органів виконавчої влади у сфері містобудування та жит-

лово-комунального господарства, екології та енергозбереження; 

- реалізація стратегії розвитку транспортних інфраструктур у населених пунктах; 

- вирішення проблем, пов’язаних з реновацією та реабілітацією порушеного міського 

середовища; 

- використання сучасних інформаційних технологій в організації міського простору; 

- трансфер знань та досвіду роботи у галузі архітектури, будівництва та дизайну. 
 
 

Основні тематичні напрями Конгресу 

 

1. Симпозіум «Реабілітація та екологізація порушеного міського середовища» 

- методологія реабілітації порушеного міського середовища; 

- теорія та практика містобудівного використання порушених територій міст;  

- екологічна реабілітація порушеного міського середовища 

 

2.Симпозіум «Інформаційні технології в архітектурному дизайні міського середовища» 

- проблеми розвитку міського середовища; 

- теорія, методика та практика архітектурного дизайну міського середовища; 

- практичний досвід використання інформаційних технологій в організації міського середо-

вища; 

- інформатизація архітектурно-будівельної освіти; 

- аркологія міського середовища 

 

3. Симпозіум «Транспортна інфраструктура міста» 

- транспорт в системі сучасного міста; 

- організація та безпека міського руху; 

- міські шляхи сполучення. 

 

4. Симпозіум «Реновація міського середовища» 

- реконструкція забудови перших масових серій; 

- інноваційні засоби та методи посилення будівельних конструкцій; 

- комп’ютерні технології проектування та розрахунку будівель та споруд в сучасному місті; 

- чисельне моделювання будинків та споруд аеропортів. 

 

5. Симпозіум «Комп’ютерні технології в архітектурі та будівництві» 
 

- комп’ютерні технології в розрахунках міцності сучасних будинків та споруд;  

- інтеграція програмних комплексів в архітектурно-будівельному проектуванні; 

- комп’ютерне моделювання будинків та споруд; 

- аналіз аварійних ситуацій та особливості розрахунку, конструювання,  будівництва та екс-

плуатації висотних споруд; 
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- сталезалізобетонні конструкції: технології проектування та розрахунку; 

- методи проектування та розрахунку будівельних об’єктів в сейсмонебезпечних районах; 

- САПР архітектурно-будівельного призначення: використання, можливості, перспективи 

 

6. Симпозіум «Сучасний дизайн населеного середовища» 

- тенденції дизайну сучасного середовища; 

- індустріальний дизайн в нових умовах; 

- графічний дизайн міського середовища; 

- методи формалізації завдань технічної естетики для населеного середовища  

7. Симпозіум «Інноваційні будівельні матеріали  

та нанотехнології у міському середовище» 

- розвиток інформаційних технологій у будівництві та архітектурі; 

- автомобільні шляхи: будівництво та експлуатація. Сучасні матеріали та технології; 

- матеріали та технології для реконструкції будівель та споруд; 

- будівельні конструкції, основи та фундаменти;  

- науково-технічні досягнення у сфері захисту навколишнього середовища та безпеки жит-

тєдіяльності; 

- архітектурно-дизайнерські проблеми формування міського середовища; 

- матеріали для сучасного  ландшафтного дизайну міського середовища;  

- нанотехнології та наноматеріали у будівництві; 

- енергозбереження та енергоефективність у будівництві; 

- економіка будівництва; 

- гідравліка, водопостачання та водовідведення; 

- матеріалознавство та технологія будівельних виробів 

 

8. Симпозіум «Міський інтер’єр» 

- стилі і стилізація в дизайні інтер'єру; 

- теорія та практика дизайну інтер'єру;  

- інтер'єр міських просторів 

 

9. Симпозіум «Синтез мистецтв в міському середовище» 

- монументальне мистецтво в міському середовищі; 

- театралізація архітектурного середовища; 

- семантика міського середовища. 

 

Тематика питань, запропонованих для обговорення, може бути поширена за результа-

тами надходження  заявок до оргкомітету.  

Планується організувати виставку сучасних технологій, проектних та технічних рі-

шень, екскурсії на значні містобудівні об’єкти столиці України. 

Збірник тез доповідей передбачається видати до початку роботи Конгресу.  

 Статті будуть опубліковані  у фаховому виданні «Проблеми розвитку міського сере-

довища». Розсилка видання  - за адресами, вказаними у заявці на участь в Конгресі. 

Умови участі 

 Для участі в роботі Конгресу необхідно направити до оргкомітету: 

 - заявку (додається); 

  - текст тез доповіді у роздрукованому та в електронному вигляді; 

  - текст статті у роздрукованому та в електронному вигляді.   

 Кількість публікацій тез, статей від одного автора (співавтора) – не більш двох.  

Оргкомітет має право відбору тез та статей  для опублікування та технічної коректури.   
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Вартість участі 

Очна участь:   

- базова вартість - 800,00 грн. (100 $).  Вартість вміщує витрати на організаційні по-

слуги, харчування (обіди, урочиста вечеря), екскурсійне обслуговування, комплект інформа-

ційне-презентаційні матеріали;  

- публікація тез та статей сплачується додатково із розрахунку 1 стор.– 25,00 грн.(3 $). 

 Сплата очної участі – після прибуття у Київ.  

Заочна участь (стендова доповідь). Вартість участі визначається кількістю сторінок 

тез та статей, наданих для публікації, із розрахунку 1 стор. - 25,00 грн (3 $). Платіжні рекві-

зити будуть надані після отримання заявки на участь.  

 За необхідністю учаснику буде надана додаткова інформація про готелі м.Києва.  

 
Контрольні дати 

 Розсилка запрошень -  до 10.11.2013 р. 
 Отримання заявок на участь, текстів тез доповідей  та статей - до 10.11.2013 р. 
 

Офіційні мови 
Українська, російська, англійська. 

 

Вимоги до оформлення рукописів тез  

Обсяг – 1 стор. форм. А4 з полями 20 мм. Текст набирається у редакторі Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0.  У правому верхньому 

куті розміщують прізвище автора та його ініціали, відомості про автора (науковий ступень, 

вчене звання, назва установи, місто, країна). Назва тез доповіді повинна стисло  відображати 

головну ідею, думку, положення. Послідовність викладу змісту: актуальність, проблеми; 

стан розробки проблеми в науці і практиці; основна ідея, положення, висновки дослідження; 

основні результати та їх практичне значення.  

Ім’я файлу повинне відповідати номеру симпозіуму, виду публікації,  прізвищу пер-

шого автора, надрукованому латинськими літерами, назві організації (навчального закладу), 

наприклад, 6-tez-kuznetsova-NAY.doc. 

 

Структура статті для опублікування   

Обов’язкові структурні елементи:  опис проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими програмами чи практичними завданнями; короткий аналіз останніх 

досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які посилаєть-

ся автор; виділення невирішених питань або проблем, котрим присвячується стаття; ціль 

статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших досліджень у даному 

напрямку.  

 

Вимоги до оформлення рукописів статей 

Обсяг статті  не менш 6 стор.  формату А4 з полями: верхнім - 20 мм, боковими і ни-

жнім - 25 мм.  Вони подаються  в електронному виді в текстових редакторах типу Word 

шрифтом Times New Roman 14 р., який повинен бути відформатований в межах формату 

245x170 мм з інтервалом 1,1.  

Кожна стаття повинна мати свій індекс УДК, який розміщується в лівому верхньому 

куті. Прізвища авторів та їх відповідні ініціали, титули і звання, слід розміщувати з правого 

боку. 

Заголовок набирається великими буквами, жирним шрифтом, того ж розміру (14 р.) і 

форматується по центру. Над заголовком і під ним пропускається один рядок. 

Після заголовку і підзаголовних даних розміщують анотацію із ключовими словами 

на мові тексту матеріалу, що публікується (шрифтом розміром 12 р.). 
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По тексту статті повинно бути чітко видно стан проблеми, її актуальність і новизна, 

особистий вклад автора (авторів) в це дослідження.  

Рисунки та формули повинні бути вмонтовані в електронний текст по місцю автором і 

чітко читатись в форматі сторінок збірника (фактично на аркуші формату А5 після відповід-

ного зменшення тексту на форматі А4). 

Збірник друкується в чорно-білому варіанті (не кольоровий), тому усі рисунки, графі-

ки, діаграми і т.ін. повинні бути із відповідними умовними позначеннями, чіткими та зрозу-

мілими. 

Після тексту статті повинно бути розміщено пристатейні пронумеровані бібліографіч-

ні списки у відповідності до прийнятих вимог і норм. 

Після бібліографічного списку необхідно розмістити анотації та ключові слова на анг-

лійській мові та ще на одній з мов, що не відповідає мові оригіналу статті – російській або 

українській. 

За зміст статті несуть відповідальність автор.  

 Ім’я файлу повинне відповідати номеру симпозіуму, виду публікації,  прізвищу пер-

шого автора, надрукованому латинськими літерами, назві організації (навчального закладу), 

наприклад, 6-statia-kuznetsova-NAY.doc. 

 

 

Адреса: 03058, м.Київ, просп.Космонавта Комарова, 1, НАУ, корп. 3. ауд.325 

Телефони: +380 44 406 71 65,  +380 44 406 77 94, +380 44 406 68 07 

Е-mail: nau_iap@i.ua 

Офіційні сайти: http://nau.edu.ua, nttp://iap.nau.edu.ua 

Контактні особи: Чемакіна Октябрина Володимирівна – т. +380508199999 

                                Бєлятинський Андрій Олександрович – т. +380679296437 

                                Ільченко Дар’я Миколаївна – т. +380505834115 

 

Проїзд: автобус №69, швидкісні трамваї №1, 3, тролейбус №27, маршрутне таксі №№155, 

401, 411, 421, 438, 433, 442, 573, зупинка  «Національний авіаційний університет» 

 


