Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ,
МІСТОБУДУВАННІ
ТА
ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ», присвяченої до
120-річчя
Національного
університету
«Запорізька
політехніка». Конференція відбудеться 16-18 листопада 2020
року в м. Запоріжжя, Україна.
До участі у конференції запрошуються наукові
співробітники, викладачі навчальних закладів, докторанти,
аспіранти, здобувачі вищої освіти, представники
роботодавців
та
представники
органів
місцевого
самоврядування.
Мета конференції:
дослідження актуальних питань енергоресурсозбереження в
будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному
господарстві, сучасного стану теоретичних та практичних
розробок по підвищенню енергоефективності існуючих та
тих що проектуються будівель, з застосуванням
планувальних, конструктивних та інженерно-технічних
прийомів підвищення енергетичних параметрів об'єктів
будівництва.

Міністерство освіти і науки України
Національний університет
«Запорізька політехніка»
Кафедра будівельного виробництва
та управління проектами
та співорганізатори:
ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»
Департамент економічного розвитку
Запорізької міської ради
Академія будівництва України
Академія будівництва Запоріжжя
Торгово-промислова палата
Німецько-Українська інженерна палата

Регламент проведення конференції:
16 листопада 2020 р. Реєстрація учасників (8-00 –
10-00). Відкриття конференції, пленарне засідання
(10-00). Секційні засідання (15-00).
17 листопада 2020 р. Секційні засідання. (Початок о
10-00). Підведення підсумків.
18 листопада 2020 р. Секційні засідання. (Початок о
10-00). Підведення підсумків. Закриття конференції.

Співголови організаційного комітету:
Гугнін Е. А., перший проректор НУ
«Запорізька політехніка», доцент
Наумик В. В., проректор з наукової роботи
та міжнародної діяльності НУ «Запорізька
політехніка», д.т.н., професор
Доненко В. І., завідувач кафедри
будівельного виробництва та управління
проектами НУ «Запорізька політехніка»,
д.т.н., професор
Умови участі в конференції:

Тематичні напрями конференції:
1. Енергосбереження в будівництві та енергоаудит будівель
та споруд.
2. Проблеми і питання енегросбереження в житловокомунальному секторі.
3. Принципи енергоефективності в питаннях
містобудування та інфраструктурного розвитку міст.
4. Архітектурні та дизайнерські рішення проектування
енергетично ефективних будівель.
5. Теплоефективні матеріали у техніці та будівництві.
6. Питання економічного та інвестиційного розвитку в
сфері енергоефективності.
Робоча мова конференції: англійська, українська,
російська

Організаційний комітет конференції
Голова комітету:
Бєліков С. Б., в.о. ректора Національного
університету «Запорізька політехніка»,
д.т.н., професор.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська науково-практична конференція
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ,
МІСТОБУДУВАННІ ТА ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ»
присвячена 120-річчю Національного університету
«Запорізька політехніка»
16-18 листопада 2020 р.,
м. Запоріжжя
Україна

1. Форма
участі:
очно-дистанційна,
заочна.
2. Підготувати
самостійно
або
у
співавторстві (не більше трьох осіб)
наукову доповідь згідно з вимогами та
зберегти у файл за прикладом
Ivanenko_tezy.doc.
3. Оформити заявку учасника конференції
на сайті конференції:
4. Надіслати на електронну адресу
budkafedra@gmail.com у вказаний
термін тези доповідей.
5. Після цього очікувати обов’язкового
підтвердження про отримання ваших
матеріалів на свою електронну адресу
6. Збірник тез буде розміщено на
офіційному
сайті
Національного
університету «Запорізька політехніка».

Члени організаційного комітету
Назаренко І.І.

Член ради Будівельної палати
України, Президент Академії
будівництва України, завідувач
кафедри Київський національний
університет
будівництва
та
архітектури, д.т.н., професор
Савицький М.В. Ректор ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та
архітектури», д.т.н., професор
Марченко В.П.
Клеменс
Вестерманн

Заступник голови обласної ради

Віце-президент Палати інженерів
Землі
Саксонія-Анхальт,
Федеративна
Республіка
Німеччина
Антонюк Д.А.
Віце-президент
Запорізької
торгово-промислової палати
Цибулько А.В. Голова Асоціації енергоаудиторів
України
Бондаренко В.В. Начальник відділу
енергоменеджменту департаменту
економічного розвитку
Запорізької міської ради
Тугай О.А.
Завідувач
кафедри
ОУБ,
професор,
Київський
національний
університет
будівництва та архітектури»,
д.т.н., професор
Радкевич А.В.
Проректор з науково-педагогічної,
економічної
роботи,
перспективного та інноваційного
розвитку
Дніпровського
національного
університету
залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна, д.т.н.,
професор
Кармазіна І.С.
Заступник начальника управління
департаменту житловокомунального господарства та
будівництва Запорізької обласної
державної адміністрації
Чечель М.В.
Віце-президент
з
освітньопрофесійної підготовки НімецькоУкраїнської інженерної палати,
проректор з АГР НУ «Запорізька
політехніка»

Щербина Л.В.

Доцент кафедри будівельного
виробництва
та
управління
проектами
НУ
«Запорізька
політехніка», к.т.н., доцент
Назаренко О.М. Доцент кафедри будівельного
виробництва
та
управління
проектами
НУ
«Запорізька
політехніка», к.т.н., доцент
Ткаченко А.М. Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
НУ «Запорізька політехніка»,
д.т.н., професор
Якімцов Ю.В.
Доцент кафедри охорони праці і
навколишнього середовища НУ
«Запорізька політехніка», к.т.н.,
доцент

формату А5;
3. Кількість використаних джерел не повинна
перевищувати 5 найменувань;
4. Текст друкується шрифтом Times New Roman,
кегель – 10 пт, інтервал – 1, абзац – 1,25 мм,
вирівнювання по ширині; поля: верхнє і нижнє – 20
мм; ліве – 15 мм, праве - 15 мм;
5. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями
та відповідно до вимог стилістики наукового тексту,
без граматичних і стилістичних помилок.
Організаційний комітет конференції просить не
пізніше, ніж за 7 днів до початку конференції
поінформувати учасників про дату приїзду

Інформація для учасників конференції:

Публікація матеріалів конференції:

Для участі в конференції необхідно до 31 жовтня
2020 р. надіслати заявку, тези та за бажанням подати
статтю для публікації у «Вісник ПДАБА» ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури» (збірник буде складатись з матеріалів
конференції)
на
електронну
пошту
budkafedra@gmail.com. Вимоги до статей наведено
на сайті: http://visnyk.pgasa.dp.ua та на сайті
конференції.

Прийняті редколегією тези доповідей будуть
опубліковані в електронному збірнику тез доповідей
конференції Національного університету «Запорізька
політехніка» за адресою: https://zp.edu.ua. Автори
несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих
матеріалів.

Науково-практичний журнал «Вісник ПДАБА»
входить до переліку № 1 наукових фахових видань
України та зареєстрований в наукометричних
базах. Збірник з матеріалами конференції буде
опубліковано в січні 2021 р. Вартість сторінки
складає 75 грн.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64,

Кошти необхідно надсилати ФОП Забудська Л.М.
р/с UA883133990000026004055739671
Призначення платежу: Прізвище Імя Побатькові, за участь у конференції в НУ «Запорізька
політехніка»
Вимоги до тез доповідей:
1. Текст тез повинен бути надрукований у
текстовому редакторі Microsoft Word та
збережений у форматі *doc, або *docx.
bud.zntu.edu.ua
2. Обсяг матеріалів тез 2 повні сторінки тексту

Участь у конференції безкоштовна.
Адреса оргкомітету:
Національний університет «Запорізька політехніка»
Веб-сторінка конференції: https://zp.edu.ua/node/8131/

За додатковою інформацією щодо роботи
конференції звертайтесь до оргкомітету:
Щербина Лариса Володимирівна, +380975416946
Доненко Василь Іванович, +380661962828
E-mail: budkafedra@gmail.com
bud.zntu@gmail.com

