
Адреса Оргкомітету конференції:
Харківський національний університет 

будівництва та архітектури
вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002, Україна

Оргкомітет V Міжнародної 
науково-практичної  конференції 

«Інноваційні технології в архітектурі і 
дизайні» 

О р г к о м і т е т  б у д е  в д я ч н и й  В а м  з а 
розповсюдження даної інформації серед 
Ваших колег, зацікавлених прийняти участь в 
конференції.

Інформація для довідок:
каф. Дизайну архітектурного середовища    

+38(050) 297-69-37
каф.  Фізико-хімічної механіки та технології

будівельних матеріалів і виробів 
+38(097)286-79-46; 
+38(093)415-23-15; 
+38(066)631-97-72;

Е- : mai  l tsmi@ukr.net
Сайт: https://itad.com.ua/

Витрати на проживання та харчування спла-
чуються учасниками конференції самостійно.

 Через невизначену ситуацію з COVID-19, яка 
привела до дуже складних обмежень на поїздки 
для більшості країн, і все ще невідому ситуацію 
Організаційний комітет пропонує онлайн-
участь в конференції з опцією віртуальної 
відеопрезентації.

ПЛАН-СХЕМА

Організаційний внесок перерахувати:
ХОТВ АБУ р/р 

UA033003460000026000023010301 в ПАТ 
«Альфа-банк» МФО 300346  

код ЄДРПОУ 23327689 з обов'язковою 
вказівкою: за участь у V Міжнародній науково-
практичній конференції «Інноваційні технології 

в архітектурі і дизайні»

V МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АРХІТЕКТУРІ І ДИЗАЙНІ

ХАРКІВ 8-9 квітня 2021

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ  ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ЛЮБЛІНА

ITAD
INNOVATIVE TECHNOLOGY
IN ARCHITECTURE AND DESIGN



Шановні колеги!
Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів 
Вашого закладу вищої освіти прийняти участь 

у V Міжнародній науково-практичній 
конференції

«Інноваційні технології в 
архітектурі і дизайні»

Конференція відбудеться 8-9 квітня 2021 року
в Харківському національному університеті 

будівництва та архітектури

У програмі конференції 
працюватимуть секції:

Секція 1. Європейська інтеграція та гуманізація 
архітектурного середовища;

Секція 2. Інноваційні підходи у формуванні 
сучасної архітектури та дизайну;

Секція 3. Сучасні технології в архітектурі та 
будівництві;

Секція 4. Новітні будівельні матеріали в 
архітектурі та дизайні;

Секція 5. Архітектурне проєктування та 
сталий розвиток сучасного міста.

Секція 6.  Урбанізація як  соціально- 
економічний феномен.

 
Робочі мови конференції: українська,  англійська.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
8 квітня

9.00-10.00        Реєстрація учасників конференції
10.00-10.10      Відкриття конференції (ауд. 418)
10.10–11.30     Пленарне засідання
11.30-12.00      Кофе-брейк
12.00–13.30     Пленарне засідання
14.00-16.00      Круглий стіл. 

9 квітня
10.00–14.00  Засідання секцій
14.00–15.00  Виголошення підсумків  
                              конференції

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету: 

Гончаренко Дмитро – д.т.н., проф.,   проректор  з науково-
педагогічної роботи ХНУБА;

Співголови оргкомітету: 
Мироненко Віктор – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Сопов Віктор –  д.т.н., проф. ХНУБА, Україна.

Члени оргкомітету:
Буряк Олександр – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Ciak Marek – д.т.н., проф. Вармінсько-Мазурський 
університет, м. Ольштин, Польща;
Czekiel-Switalska Elzbieta – д-р інж. арх. Західно-
Померанський технологічний університет, м. Щецін, Польща;
Вигдорович Ольга  –  канд. арх., доц. ХНУБА, Україна;
Гончар Олена – д-р пед. наук, проф. ХДАДМ, Україна;
Гоц Володимир – д.т.н., проф. КНУБА, Україна;
Дубинський Володимир – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Ізбаш Михайло – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Калініченко Людмила - д. е. н., проф. ХНУБА, Україна;
Kiousopoulos John – д-р арх., проф. Університет 
Західної Аттики, м. Афіни, Греція;
Костюк Тетяна – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Lombardini Nora – д-р інж. арх., доц. Міланський 
технічний університет, Італія;
Miletska Malgorzata – д-р арх., проф. Університет 
природничих наук, м., Люблін, Польща;
Морозова Олена – д-р арх., проф. Білоруський 
національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь;
Плугін Андрій – д.т.н., проф. УкрДУЗТ, Україна;
Попова Лілія – д-р юр. наук, проф. ХНУБА, Україна;
Ремізова Олена – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Саницький Мирослав – д.т.н., проф. НУ «Львівська 
політехніка», Україна;
Солобай Петро – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Tadej Glažar – д-р арх., проф. університет Любляни, Словенія;
Толмачов Сергій – д.т.н., проф. ХНАДУ, Україна;
Ulewicz Malgorzata – д.т.н., проф. Університет 
Ченстоховська політехніка, Польща;
Ушеров-Маршак Олександр – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Fischer Hans-Bertram – д-р інж. Бау-Хаус університету,  
м.  Веймар, Німеччина;
Фоменко Оксана – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Черкасова Катерина – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Черкес Богдан – д-р арх., проф. НУ «Львівська 
політехніка», Україна;
Шабанова Галина – д.т.н., проф. НТУ «ХПІ», Україна;
Шумаков Ігор – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Zhang Yihe – д.т.н., проф. Китайський університет 
геологічних наук, м. Пекін, Китай.

Умови участі у конференції:
Для участі в конференції та опублікування 
доповіді необхідно на електронну адресу 

оргкомітету конференції  tsmi@ukr.net
надіслати до 20  березня 2021 року:

- заявку на участь у конференції (див. на 
сайті - );https://itad.hqsite.online/
- доповідь в електронному вигляді;

- копію квитанції про сплату організаційного 
внеску.

Матеріали, надіслані після 20 березня 
2021 року, розглядатись оргкомітетом не 
будуть.

Вимоги до оформлення доповіді
x максимальний обсяг – 7 сторінок А4;
x MS Word Times New Roman; 
x поля – всі поля 20 мм; 
x міжрядковий інтервал – одинарний.

Правила оформлення доповіді:
x перший рядок - науковий ступінь, вчене 

звання, прізвище автора та ініціали  (Times 
New Roman 14 жирно); 

x наступний рядок – повна назва організації 
(Times New Roman 12 курсив);

x через один рядок – заголовок великими 
буквами (Times New Roman 14 жирно);

x через один рядок – текст: проблема, актуа-
льність, новизна, основний розділ, результати 
досліджень, висновки; перелік посилань 
(Times New Roman 14);

x назва файлу – це номер секції та прізвище 
автора (наприклад, 2-Bondarenko.doc)

Організаційний внесок
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК СКЛАДАЄ 300 грн.
В оплату входить публікація матеріалів 

конференції, сертифікат учасника . 
При зростанні обсягу сторінок оргвнесок 

розраховується виходячи з оплати у розмірі 30 
грн. за кожну додаткову сторінку.

Прийняті статті будуть опубліковані в IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering (ISSN: 1757-899X). Контент буде 
представлений для індексації в Scopus.


