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ШАНОВНИЙ (НА) __________________________________________________________! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

"Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції 

збалансованого (стійкого) розвитку", що відбудеться 14-17 травня 2013 року у пансіонаті 

"Кримські Зорі" АР Крим, м. Алушта 

 

Створення високотехнологічних екокомплексів  - природна реакція на ситуацію в 

Україні, яка переживає фінансову, соціальну, політичну, екологічну, енергетичну, 

демографічну, житлову, продовольчу кризу.  

Концепція національного проекту розроблена на основі аналізу тенденцій розвитку 

процесів глобалізації і ролі України в світовому розподілі праці, на основі принципів 

стійкого розвитку, характеристики сучасного постіндустріального інформаційного 

суспільства («суспільства знань»), формування «національної ідеї», досвіду існування на 

території України стародавніх культур, сучасних технологій природного землеробства, 

вивчення світового досвіду існування екопоселень, інноваційних енергоефективних, 

будівельних і інформаційних технологій. Всі ці аспекти будуть розглядатись на 

міжнародній науково-практичній конференції. 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Актуальні проблеми глобалізації і роль України в світовому розподілі праці. 

Збалансований (стійкий) розвиток України, законодавча та нормативна база для 

забезпечення стійкого розвитку. Складові інноваційного розвитку та їх взаємодія: «Наука – 

освіта – виробництво – влада - громадянське суспільство». Будівництво і аграрний сектор 

– пріоритети розвитку регіонів. 

2. Проблеми оцінки, збереження і відтворення природно-ресурсного потенціалу 

України, як життєвого і виробничого середовища. Екологія довкілля. Еніодослідження. 

3. Житлова проблема і шляхи її вирішення. Тенденції розвитку житлового 

будівництва в Україні. Доступне житло. "Зелене будівництво". Проектування житлових 

будівель з врахуванням їх життєвого циклу, параметрів комфортності, екологічності, 

економічності. 

4. Нові архітектурно-конструктивно-технологічні системи будівництва 

малоповерхових житлових будівель із місцевих матеріалів. Технологія енергоефективного 

та пасивного будівництва. Будинки із використанням дерев'яного каркасу, гнутих стальних 

оцинкованих профілів, органічних утеплювачів. Будинки із соломи. Будинки із 

глинобетону. 
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5. Енергоефективність будівель. Інженерні системи забезпечення мікроклімату та 

комфортних умов для людини з використанням відновлювальних джерел енергії. 

Водопідготовка, очистка стічних вод. Технології утилізації відходів життєдіяльності 

людини. 

6. Організація виробничої діяльності в аграрних екокомплексах. Органічне 

землеробство та технології вирощування екологічно чистих продуктів рослинництва та 

тваринництва.  

7. Медико-біологічні аспекти здорового способу життя. Соціальні аспекти організації 

екокомплексів.  

8. Досвід проектування, створення та експлуатації екокомплексів. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

АР Крим, м. Алушта, вул. Октябрьская, д. 5, пансіонат "Кримські Зорі" 

КК аа рр тт аа   пп рр оо її зз дд уу   

  

 

ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ 

14– 17 травня 2013 року 

Заїзд учасників – 14 травня 2013 р. з 14:00 год. 

Від'їзд учасників – 17 травня 2013 р. після 12:00 год. 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

українська, російська, англійська. 
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ОНІПКО О.Ф. д.ф-м.н., президент Української академії наук 

ЗЛОБІН Г.К. президент Академії будівництва України 

ФАРЕНЮК Г.Г. д.т.н., с.н.с., директор Державного підприємства «Державний 
науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» 

БЄЛЯКОВ В.М. д.т.н., проф., виконавчий директор Придніпровського 
наукового центру НАНУ і МОНМСУ 

БОЛЬШАКОВ В.І. д.т.н., проф., ректор ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва і архітектури» 

ПШІНЬКО О.М. д.т.н., проф., ректор Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту ім. Лазаряна 

ФЕДОРКІН С.І. д.т.н., проф., ректор Національної академії 
природоохоронного та курортного будівництва 

САВИЦЬКИЙ М.В. д.т.н., проф., проректор ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва і архітектури» 

ГРИЦАН Ю.І. д.б.н., проф., проректор з наукової роботи Дніпропетровського 
державного аграрного університету 

ПАНЧЕНКО В.Г. к.іст.н., директор Інституту суспільних досліджень 

ПІДОРВАН І.Г. координатор Української ініціативної групи Міжнародної 
культурно-освітньої асоціації АСА (США), Американського 
інституту архітекторів (АІА) 

Dr Amir (Morteza) Alani Head of Department of Mechanical and Design Engineering 
University of Portsmouth 

Karim Limam Associate professor of civil engineering Department civil 
engineering University of La Rochelle 

ШЕВЧЕНКО О.Б. технічний директор НВО «Енергія плюс» 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для організації та проведення конференції, необхідно сплатити організаційний 

внесок, що залежно від умов проживання становить  

проживання у двомісному номері (стандарт) 2 340 грн. 

проживання у двомісному люксі 2 790 грн. 

проживання в одномісному номері 2 430 грн. 

одноосібне проживання у двомісному (без підселення) 3 180 грн. 

одноосібне проживання в люксі (без підселення) 4 080 грн. 

 
Організаційний внесок передбачає:  

 проживання відповідно до обраної категорії (з 14 00 вівторка 14 травня 2013 р. 
до 12 00 п’ятниці 17 травня 2013 р.) у комфортабельних номерах оснащених 
сучасними м'якими та корпусними меблями, супутниковими телебаченням, 
внутрішньою АТС, системою мікроклімату;  

 сніданок***;  
 організаційні витрати; 
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 публікація 1 (однієї) статті обсягом не більше 5 сторінок** і одержання одного 
збірника наукових праць*. 

 участь в роботі конференції з доповіддю в обладнаному конференц-залі; 
 кава-брейк; 
 отримання комплекту рекламно-роздавального матеріалу конференції; 
 участь в урочистій зустрічі (банкеті) учасників конференції 15.05.2013 р.; 
 відвідування оздоровчої піраміди «Золотий перетин»; 
 користування пляжем і басейном. 
 

*  Збірник наукових праць входить у перелік №1 „наукових фахових видань України” (постанова 
президії ВАК України від 14.10.2009 р. №1-05/4), у яких можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт для отримання наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. 
Збірник наукових праць конференції буде виданий авторам під час роботи конференції або 
пересланий поштою після закінчення. Додатково можливе придбання збірника по ціні 270 
(двісті) грн.  
** у випадку перевищення обсягу публікації (5 сторінок) оргвнесок збільшується в розмірі 

40 (сорока) грн. за кожну додаткову сторінку 
Можлива заочна участь у роботі конференції – публікація статті у збірнику наукових праць – 
270 грн. одна публікація об’ємом не більш 5 сторінок 
 

*** За додаткову оплату ви можете замовити обід – 75,0 грн. і вечеря -70,0 грн. 

 
Для організацій можливий варіант укладання договору про оплату участі в конференції.  

У випадку відмови від участі в конференції оргвнесок не повертається! 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ТЕРМІНИ 

до 01 квітня – приймання статей для публікації в збірнику   

до 01 травня - приймання заявок на участь і організаційних внесків  

14 травня з 14.00 – заїзд та реєстрація учасників конференції. 

17 травня після 12.00 – від'їзд учасників конференції 

 

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

ОО дд ее рр жж уу вв аа чч  – Дніпропетровське територіальне відділення Академії будівництва 
України. 

ББ аа нн кк   оо дд ее рр жж уу вв аа чч аа  – ПАТ «Укрсоцбанк»;  

розрахунковий рахунок – 26008000079137;    
МФО 300023       код ЗКПО 24244221 
 
 

АА дд рр ее сс аа   оо рр гг кк оо мм іі тт ее тт уу   кк оо нн фф ее рр ее нн цц іі її ::   

49600, м. Дніпропетровськ вул. Чернишевського, 24а. ДВНЗ "ПДАБА", (ауд. 350). 
тел/Fax: (0562) 46-10-55 – Коваль Олена Олександрівна   (моб. 0509299955) 

  (0562) 46-10-36 – Юрченко Євгеній Леонідович    (моб. 0504879173) 
тел/Fax  (0562) 47-02-98 – Дергач Тетяна Іванівна  
е-mail:  yel@mail.pgasa.dp.ua  

mailto:yel@mail.pgasa.dp.ua
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ТТ РРЕЕББООВВААННИИЯЯ   КК   ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЮЮ   ММААТТЕЕ РРИИААЛЛООВВ   ДДЛЛЯЯ   

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ   ВВ   ССББООРРННИИККЕЕ   ННААУУЧЧННЫЫХХ   ТТ РРУУДДООВВ   

Международной научно-практической конференции 

"Создание высокотехнологичных экокомплексов в Украине на 
основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития"  

  

Для публикации Вашей статьи в сборнике научных трудов "Строительство Материаловедение 

Машиностроение" необходимо произвести оплату в размере 

270 (двести семьдесят) грн. 00 коп. 

В ОПЛАТУ ВХОДИТ: 

1. Публикация 1 (одной) статьи объемом не более 5 страниц в сборнике научных трудов. 

Сборник научных трудов входит в перечень №1 „Наукових фахових видань України”, в которых 

могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата технических наук. 

В случае превышения оговоренного объема публикации (5 страниц) оплата увеличивается в 

размере 40 (сорока) грн. 00 коп. за каждую дополнительную страницу. Обязательно полное 

заполнение страницы. 

2. Получение 1 (одного) экземпляра сборника научных трудов. 

Сборник научных трудов конференции будет выдан участникам во время работы конференции 

либо выдан (переслан) авторам по почте после окончания. 

Вниманию коллективам авторов!  

Вам будет выдан один сборник трудов за одну оплату. 

Дополнительно Вы можете приобрести сборники по цене 270 (двести семьдесят) грн.  

 

Тексты статей принимаются в электронном виде (файлы Microsoft Word) на диске или по 

электронной почте (е-mail:  yel@mail.pgasa.dp.ua) и одного экземпляра распечатки.  

Срок окончания приема материалов 01 апреля 2013 г. 

 

Материалы, которые представлены без соблюдения нижеуказанных правил, или по 

которым не произведена оплата к рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

 

Копию квитанции об оплате просьба выслать любым удобным способом непосредственно после 

проведения платежа. 

  

СТАТЬЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: 

постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными или научными или 

практическими задачами; 

связь с научными и практическими заданиями и анализ последних исследований и 

публикаций, в которых инициированы решения данной проблемы и на которые ссылается автор; 

формулировка целей статьи (постановка задачи); изложение основного материала 

исследований и перспективы дальнейших исследований в данном направлении; 

изложение основного материала исследований с обоснованием полученных научных 

результатов 

обсуждение результатов 

выводы и перспективы дальнейшего развития в данном направлении 

использованная литература (оформелена по требованиям – Форма 23 прилагается) 

Файл предоставляется в оргкомитет на CD или DVD-диске, Flash-носителях или по 

электронной почте: yel@mail.pgasa.dp.ua. 

mailto:yel@mail.pgasa.dp.ua
mailto:yel@mail.pgasa.dp.ua
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Допускается (особенно при передаче по e-mail) архивировать файл архиваторами WinZIP 

или WinRAR. Рекомендуется подготавливать статьи в текстовом редакторе Microsoft Office. 

Текст статьи должен быть вычитан и проверен авторами. 

Ответственность за ошибки несет авторский коллектив. 

 

ООфф оо рр мм лл ее нн ии ее   сс тт аа тт ее йй   

Параметры страницы: Лист: А4 (210x297 мм). Ориентация: альбомная. 

Сверху, снизу и справа 2 см.  

Слева 17 (семнадцать) см. 

Шрифт -Times New Roman, высота 9 пт. 

Первая строка красная: 0,7 см. Выравнивание по ширине. Межстрочный интервал - 

одинарный. 

Не используйте других стилей, кроме «Обычный». 

Между словами допускается только один пробел. 

При оформлении статьи обязательно полное заполнение страниц. 

На левой странице в левом верхнем углу печатается шифр УДК (полужирным шрифтом). 

Далее ниже набирается название по центру ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным шрифтом. 

Ниже, по центру жирным шрифтом, через запятую ученая степень, ученое звание, фамилия 

и инициалы авторов (Напр. д.т.н., проф. Иванов А.Б.). 

Ниже по центру, курсивом, с заглавной буквы представляется название организации. 

В случае нескольких организаций можно использовать знаки *, **, *** для обозначения 

организаций, к которой относится каждый из авторов. Наименование каждой отдельной 

организации печатается с новой строки. 

Переносы слов в названии доклада, фамилиях авторов и названиях организаций НЕ допускаются. 

Ниже, через одну строчку, с красной строки, текст статьи. 

Таблицы, графики, рисунки, формулы должны быть вставлены в текст средствами 

редактора и привязаны к тексту (к абзацу и колонке). 

Название таблицы пишется по центру, над таблицей. Слово Табл. 1 прижать к правому 

краю (выравнивание вправо). 

Название рисунков, графиков, диаграмм пишется под ними, как основной текст доклада. 

После названия пропустите одну строку, перед продолжением текста. 

Не используйте знак «минус» в качестве переноса слов, пользуйтесь механизмом переноса 

слов редактора. Не переносите слова, набранные ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. 

Перед литературными источниками пишут: ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА, если в 

источниках нет авторских свидетельств и патентов, и ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ, 

если среди материалов есть авторские свидетельства, патенты. 

Оформление формул 

Style:   Text, Function, Number   Times New Roman Cyr; 

Variable
   

Times New Roman Cyr + Italic, 

L.C.Greek, U.C.Greek, Symbol  Symbol; 

MatrixVector   Times New Roman Cyr + Bold. 

Size: Fullr 1O pt,   Subscript: 6pt, 

Sub-Subscript: Apt,   Symbol: 16pt, 

Sub-Symbol: l0 pt 
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Друга міжнародна науково-практична конференція 

"Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на 
основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку"  

стор. 8 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) 

 

ученая степень, ученое звание Фамилия И.О. 

Организация, город 

 

Так выглядит основной текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний 

текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. 

 

Т а б л и ц а  1  

Заголовок таблицы 

1 2 3 

4 5 6 

Примечания: приклад оформлення приміток. 

 

Так выглядит основной текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний 

текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. 

 

 
 

Рис. 1. Пример оформлення рисунка 

 

Так выглядит основной текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний 

текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. Це основний текст. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Використана література. Використана література. Використана література. Використана література. 

2. Використана література. Використана література. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Використані джерела. Використані джерела. Використані джерела. Використані джерела. Використані джерела. 

2. Використані джерела. Використані джерела. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА К СТАТЬЕ 

Реферат помещается на отдельной странице в конце статьи (в том же файле) и не учитывается 

при подсчете количества страниц подлежащих оплате. 

 
УДК 11.22.33.44 

НАИМЕНОВАНИЕ ВАШЕЙ СТАТЬИ / Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. // Строительство, материаловедение, 

машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№60. - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C.???? табл.???.- рис.???. - Библиогр.:(???? назв.) 

Текст реферата на один-два абзаца оформляется по точно таким же требованиям, как и основной текст статьи. Выделите в реферате 

наиболее важную информацию, поданную в Вашей статье.  
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