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Чернігів, Україна 
 
Шановні колеги, запрошуємо взяти участь в роботі XIX Міжнародної науково-практичної 
конференції «Інноваційні технології у будівництві, цивільній інженерії та архітектурі». Мета 
заходу: зібрати разом представників науки, освіти і промисловості для обміну науково-
технічною інформацією та практичним досвідом у галузях сучасного будівництва, цивільної 
інженерії, архітектури та дизайну, визначення перспективних напрямів наукових досліджень і 
актуальних практичних задач. Робочі мови: англійська та українська. 
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Тематичні напрями конференції 
 

 Теоретичні основи будівництва 

 Нові технології та матеріали в будівництві 

 Інноваційні архітектурні та дизайнерські рішення 

 Безбар’єрне середовище та універсальний дизайн 

 Зелене будівництво та сталий розвиток 

 Енергозбереження і поновлювальні джерела енергії 

 Енергоефективні системи забезпечення комфортного мікроклімату 

 Діджиталізація та інформаційні технології 

 Проблеми реновації будівель і споруд та ревіталізації міського середовища  

 Технології діагностики, реконструкції, відновлення та захисту будівель і споруд 

 Економіка та розвиток соціального доступного житла 

 Гуманітарна, філософська та освітня складова у вимірах сучасних вимог до 
будівельно-архітектурної галузі 

 
Важливі дати  
 
15 серпня кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей 

20 серпня повідомлення про прийняття/відхилення доповідей та реквізитів для 
оплати організаційного внеску 

27 серпня кінцевий термін оплати організаційного внеску 

10 вересня повідомлення про робочу програму конференції 

20-21 вересня конференція 

26 вересня кінцевий термін прийняття рукописів статей для публікації в «Українському 
журналі будівництва та архітектури» 

 
Публікація матеріалів конференції 
 
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. За бажанням, 
учасники конференції можуть подати статті для публікації в «Українському журналі 
будівництва та архітектури» (фахове видання МОН категорії «Б»). Після завершення 
перемовин із міжнародними видавництвами, статті учасників, які успішно пройдуть 
рецензування, можуть вийти окремим томом у міжнародному науковому виданні з 
індексацією у Scopus. 
 
Організаційний внесок 
 
Організаційний внесок складає 400 грн. за одну доповідь і включає організаційні витрати та 
вартість публікації збірника тез конференції. Вартість публікації статті в «Українському 
журналі будівництва та архітектури» – 50 грн за сторінку. Вартість публікації статті у 
міжнародному виданні з індексацією у Scopus буде повідомлено пізніше. Проїзд та 
проживання оплачуються учасниками самостійно. 



 
Подання матеріалів 
 
Для участі в конференції необхідно надіслати заповнену реєстраційну форму за посиланням 
https://forms.gle/zeg8rHdexaqNuoAy5 та тези доповіді обсягом до трьох повних сторінок 
формату А5 (шаблон додається). 
 
Готелі у м. Чернігів 
   
Готель «Україна» https://hotel-ua.com/  
Парк-готель «Чернігів» («Riverside») https://rsidehotel.com/  
Готель «Придеснянський» http://chernigov-hotel.org.ua/ 
Готель «Reikartz» Чернігів https://reikartz.com/ru/hotels/chernihiv/  
Готель «Профспілковий» https://profssoyuzny-hotel-chernihiv.hotelmix.com.ua/  
 
Контактні особи 
 
Реєстрація та організаційні 
питання 
 
 
 
 
 
Публікація матеріалів 
конференції 
 
Поштова адреса оргкомітету 

Ляховецька-Токарєва Марина Марківна (від ДВНЗ 
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+380979234773, lyakhovetsky-tokareva@pgasa.dp.ua 
 
Торія Наталія Володимирівна 
(від НУ «Чернігівська політехніка») 
+380933693837, ibfdek@ukr.net 
 
Тимошенко Олена Анатоліївна 
+380504524363, mitomdnipro1997@gmail.com 
 
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури», вул. Чернишевського 24а, Дніпро 49126. 
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