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МІЖНАРОДНА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
(в офлайн- та онлайн-режимі) 

 

ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 
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ТЕРИТОРІЙ ПОВОЄННОЇ УКРАЇНИ   

27-28 ЖОВТНЯ 2022 року 
 

 
Львів-Дубляни, Україна 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції (в 
офлайн- та онлайн-режимі) «Проблеми відновлення 
соціальної інфраструктури та просторового 
розвитку територій повоєнної України», яка 
відбудеться 27-28 жовтня 2022 року на базі 
Львівського національного університету 
природокористування (ЛНУП). Організатором 
конференції виступає факультет будівництва та 
архітектури, кафедра архітектури, кафедра дизайну 
ЧТДУ, факультет технологій, будівництва та 
раціонального природокористування ЧДТУ, кафедра 
дизайну ХНТУ, ЛьвДУВС, НАКККІМ. 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

українська, польська, англійська, німецька 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(офлайн- та онлайн-режим в середовищі Zoom) 

 
Посилання для входу в Zoom-конференцію буде 

розіслано учасникам заходу на їх електронні пошти 
після отримання заявки на участь (не пізніше 25 
жовтня 2022 р.) 
27 жовтня 2022 р.:   1100 – пленарне засідання; 
28 жовтня 2022 р.:   1000 – робота секцій;  

                       1400 – заключне пленарне            
                                                    засідання. 

 
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Всебічний обмін досвідом та висвітлення основних 
досягнень у галузі архітектури і містобудування, 
дизайну, будівництва і відновлення об’єктів 
соціальної інфраструктури та просторового розвитку 
територій, розпланування населених пунктів та їх 
структурних елементів, покращення екології 
навколишнього середовища, гуманізація соціально-
правового простору після війни з росією. 

 
НАУКОВА ПРОГРАМА 

Тематика наукових дискусій під час пленарних і 
секційних доповідей включає: 

 архітектура і дизайн об’єктів відбудови та 
відновлення соціальної інфраструктури; 

 планування просторового розвитку територій 
ОТГ та розпланування населених пунктів; 

 культурні практики повсякденності і 
формування творчих індустрій у розвитку повоєнної 
України; 

 реновація та адаптація зруйнованого простору 
життєвого середовища до нових умов, дизайнерські 
практики в арт-проєктах відновлення 
інфраструктури;  

 сучасні технології, ефективні будівельні 
матеріали та конструктивні вирішення при відбудові 
та реконструкції зруйнованих будівель і споруд; 

 сучасний стан і новітні технології у 
мультимедійній, видавничо-поліграфічній діяльності 
та створенні екоупаковки; 

 нова візуально-пластична мова українського 
образотворення і дизайну в добу цифрових медіа; 

 контрольна функція суб’єктів владних 
повноважень у сфері дотримання і застосування  
нормативно-правових актів повоєнної України; 

 роль нормативно-правового регулювання 
процесу відновлення інфраструктури України; 

 покращення та відновлення екологічного стану 
територій населених пунктів та навколишнього 
середовища  післявоєнного періоду; 

 філософсько-культурні виклики повоєнної 
України. 

 засідання Науково-методичної комісії з дизайну 
Міністерства освіти і науки України (Головуючий – 
професор Євген Антонович). 

 
 

УМОВИ УЧАСТІ 
Своєчасно направити до оргкомітету – на e-mail 

зазначених у цьому повідомленні відповідальних осіб: 
1. Заявку на участь. 
2. Електронну версію тез. 

 

КОНТРОЛЬНА ДАТА 
Подання заявок та тез – до 16 жовтня 2022 р. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг тез:  1-3 повних сторінок. 
Параметри тексту:   
1. Назва тез – шрифт 14 п., півжирний, усі літери 

прописні, інтервал одинарний (1,0), по центру. 
2. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий 

ступінь, місце праці – шрифт 14 п., інтервал 
одинарний (1,0), по центру, курсив. 

3. Шрифт тексту тез – 14 п., гарнітура – “Times New 
Roman”, інтервал 1. 

Параметри сторінки – А4 (210297 мм) – поля: 
верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве –  2 см, 
орієнтація книжкова. 

Мова тексту: українська, польська, англійська, 
німецька. 

У тексті тез за потреби виділяють 
бібліографічний список, оформлений за 
стандартом ДСТУ 8302:2015 

 
У заявці на участь (в окремому файлі) зазначити 

дані про авторів (науковий ступінь, вчене звання, 
місце роботи та посада) і електронну адресу для 
пересилки матеріалів конференції. 
 

Контактні телефони та відповідальні особи: 
 Кюнцлі Романа Василівна (відповідальний 

секретар):  
- тел.: 067-31-99-028,  
- e-mail: romana.lviv@ukr.net; 
 Бесага Ірина  Василівна 
- тел.: 063-39-90-558, 
- e-mail: animespirit12@ukr.net 

 


