
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 
Оргвнесок включає затрати на публікацію праць складає 50 грн. за 

сторінку і перераховується на рахунок з указуванням на платіжному 
дорученні «Оргвнесок за участь в конференції» та П.І.П. (повністю) 
учасника (доповідача).  
 

Реквізити до оплати організаційного внеску будуть надіслані авторам у 

разі прийняття тез до друку. 
 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 
 

Представлення заявок                           до 10 жовтня 2022 р. 

Представлення тез доповідей                до 17 жовтня 2022 р. 

Оплата за участь (оргвнесок)                до 17 жовтня 2022 р. 

Початок роботи                                          03 листопада 2022 р. 
 

АДРЕС ОРГКОМІТЕТУ 

Одеська державна академія будівництва та архітектури,  

кафедра архітектурних конструкцій, 

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, Україна, 65029 

Координатор: Інякіна Анастасія Андріївна, +38(063)934-17-73,  

ODABAconfUA@gmail.com 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей  
Тези доповіді приймаються українською або англійською мовами. 

Обсяг – 2-4 повних сторінки формату А5 з полями по 2 см. Текстовий 
редактор – Microsoft Word, шрифт – Times New Roman 10 pt, одинарний 
інтервал, абзацний відступ 0,5 см, переноси не допускаються. Анотація 
не потрібна, УДК не вказується. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДЕКОНСТРУКТИВІЗМ І МІСЬКИЙ ЛАНДШАФТ 
 

Іванов І.І., к.арх., доцент, Петров О.А., ст. викладач 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

 

Текст тез в абзацним відступом 0,5 см та вирівнюванням по ширині. 

Сторінки не нумеруються. Текст тез – без переносів. За необхідністю: 

використана література оформлюється в кінці тексту. 
 

 Тези направляти на адресу ODABAconfUA@gmail.com    

Міністерство освіти і науки України  

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

Slovak University of Technology in Bratislava (Словаччина) 

Українська академія архітектури 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
ІІ міжнародна науково-практична конференція 

 

«СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МІСТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 листопада 2022 р. 
 

м. Одеса 
 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі ІІ міжнародної науково-

практичної конференції «Стан, проблеми та перспективи розвитку 

сучасних міст», яка буде проходити 3-4 листопада 2022 р. в Одеській 

державній академії будівництва та архітектури. 

У зв’язку з воєнними діями формат проведення конференції буде уточнено 

пізніше. 

 

ОРГКОМІТЕТ 

Ковров А.В., к.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор 

Одеської державної академії будівництва та архітектури, голова оргкомітету; 

Уреньов В.П., д.арх., професор, заслужений архітектор України, директор 

Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та 

архітектури, заступник голови оргкомітету. 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

Василенко О.Б., д.арх., проф., завідувач кафедри дизайну архітектурного 

середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури;  

Герасімова Д.Л., доц., завідувач кафедри образотворчого мистецтва Одеської 

державної академії будівництва та архітектури; 

Григор’єва В.Б., к.п.н., доц., завідувач кафедри рисунку, живопису та 

архітектурної графіки Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Коробко О.О., д.т.н., доцент, завідувач кафедри архітектурних конструкцій 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Кровяков С.О., д.т.н., доц., проректор з НР Одеської державної академії 

будівництва та архітектури; 

Перпері А.О., к.т.н., доц., завідувач кафедри нарисної геометрії та інженерної 

графіки Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Савицька О.С., к.арх., доц., професор кафедри містобудування Одеської 

державної академії будівництва та архітектури;  

Слєпцов О.С., д.арх., проф., завідувач кафедри основ архітектури та 

архітектурного проектування Київського національний університет 

будівництва і архітектури, президент Української академії архітектури; 

Bielek Boris, prof. Ing., PhD, Slovak University of Technology in Bratislava; 

Hraška Jozef, prof. Ing., PhD, Slovak University of Technology in Bratislava; 

Štujber Miloslav, Ing. Slovak University of Technology in Bratislava. 

 

 

Метою міжнародної конференції є обговорення перспектив розвитку 

сучасних міст та новітніх підходів до вирішення проблем міст. 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА 

На конференції передбачена робота за наступними напрямками: 

1. Містобудування. 

2. Архітектура будівель та споруд. 

3. Теорія та історія архітектури. 

5. Архітектурно-будівельний інжиніринг в міському середовищі. 

6. Дизайн архітектурного середовища та естетика міста. 

7. Архітектурно-художня освіта. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

УМОВИ УЧАСТІ: 

Своєчасно направити в оргкомітет: 

1. Заявку на участь (зміст заявки наведено нижче); 

2. Електронну версію тез доповіді на адресу e-mail: DABAconfUA@gmail.com    

3. Копію платіжного доручення (організаційний внесок). 

 

Матеріали, що не відповідають встановленим вимогам, та ті, що надійшли 

пізніше вказаного терміну, оргкомітетом не розглядаються та до публікації не 

приймаються. 

 

У заявці на участь в конференції вкажіть Ваше прізвище, ім’я, по-

батькові, місце роботи (навчання), посаду, науковий ступень і вчене звання 

(при наявності), контактні данні (e-mail, телефон, поштову адресу), яку форму 

участі Ви плануєте (виступ з доповіддю і друк тез, участь в дискусії і друк тез 

доповіді, лише друкування тексту тез доповіді, лише участь в дискусії), а 

також тему Вашої доповіді. Для доповідей за авторством кількох авторів слід 

надати дані про всіх співавторів. 


