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Шановні викладачі, аспіранти, студенти, науковці! 

 

Інформуємо Вас, що 1 березня 2022 р. відбудеться Міжнародна 

науково-практична конференція «Будівництво, інвестиції, технології, 

екологія» 
Конфереція проводиться за підтримки Проекту Еразмус+ «Multilevel Local, Nation- and 

Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / 
Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату 

та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd», № 619285-

EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023) 

  

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

1. ПРАВО 

– історія держави та права; 

– адміністративне і фінансове право; 

– охорона авторських прав; 

– трудове право та право соціального забезпечення; 

– карне право та кримінологія; 

– боротьба з економічними злочинами; 

– екологічне, земельне та аграрне право; 

– конституційне право; 

– цивільне право; 

– господарське право; 

– криміналістика та судова медицина; 

– підприємницьке та банківське право; 

– кримінально-процесуальне право. 

 

2. ЕКОЛОГІЯ 

– екологізація освіти як основа стратегії збалансованого розвитку; 

– безпека атомної енергетики, горіння речовин; 



– екологічна безпека; 

– глобальні та регіональні екологічні проблеми;  

– охорона природних комплексів;  

– інтегроване управління природокористуванням;  

– імплементація Європейського екологічного права; 

– альтернативні (відновлювані) джерела енергії; 

– проблеми надійності та енергозбереження. 

 

3. БУДІВНИЦТВО 

– новітні архітектурно-конструктивні рішення будівель та споруд; 

– сучасні будівельні машини і механізми; 

– технологія і організація нового будівництва та реконструкції будівель 

і споруд; 

– особливості агропромислового будівництва; 

– ефективні будівельні матеріали та конструкції; 

– технічна діагностика будівельних конструкцій та підвищення їх 

експлуатаційної надійності; 

– енерго-, та ресурсозбереження,  екологічна безпека об'єктів 

будівництва; 

- будівництво доріг; 

- енергоефективне будівництво; 

- будівництво металургійних обʼєктів; 

– економічна ефективність будівництва та реконструкції. 

 

4. ІНВЕСТИЦІЇ 

– економіка після пандемії: перспективи для України; 

– інвестиційні можливості розвитку регіонів; 

– інвестиційні можливості розвитку регіонів; 

– державно-приватне партнерство: досвід та плани інвесторів; 

– фінансування розвитку муніципалітетів; 

– цифрова трансформація для міст. 

 

5. ТЕХНОЛОГІЇ 

– теоретичні основи інформатики та кібернетики;  

– математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці;  

– системи та процеси керування;  

– комп'ютерні системи та компоненти;  

– інформаційні технології;  

– автоматизація процесів керування;  

– системи автоматизації проектувальних робіт;  

– системи захисту інформації; 

– інформаційна безпека; 

– управління проектами і програмами;  

– системи та засоби штучного інтелекту;  



– інформаційно-комунікаційні технології в освіті;  

– медична та біологічна інформатика і кібернетика;  

– соціальна інформатика. 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ  

21.02.2022 – кінцевий термін реєстрації на участь у конференції та 

подання тез доповідей*  

1.03.2022 – проведення конференції: відкриття сторінки сайту із 

матеріалами конференції та обговорення (https://i-dolina.com/budivelna-

conferencia-01-march-2022/) 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЗМІСТИТЬ ДОПОВІДІ НА 

WEB-СТОРІНКАХ ЗА АДРЕСОЮ: https://itta.info 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська. 

 

Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному 

збірнику – БЕЗКОШТОВНА  

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

Буня Ольга Іванівна 

студент 3 курсу, спеціальність 101 «Екологія» 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

Секція, підсекція за зразком ЕКОЛОГІЯ (Екологічна безпека) 

 

Назва статті (великими літерами) 

 

Текст статті 

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком 

[1]) 

 

Список використаних джерел: 

Список використаних джерел – після слова «ДЖЕРЕЛА» (шрифт 

напівжирний, оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015, джерела 

нумеруються й організовуються в переліку посилань у порядку їх згадування 

в тексті з окремого абзацу, відступ 1,25 см). 

 

Керівник: Олешко А.Г., кандидат технічних наук, доцент,  

доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища 

 

Увага! 

Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для 

студентів та аспірантів)) подаються відомості про авторів (П.І.П. 

https://itta.info/


(повністю) телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, 

науковий ступінь за зразком: 

Буня Ольга Іванівна 

студент 3 курсу спеціальності 101 «Екологія» 

Олешко Альона Георгіївна 

кандидат технічних наук, доцент,  

доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища 

oleshko_a@gmail.com 

+380638136063 

 

Тези доповідей не повинні перевищувати п´яти сторінок включно із 

рисунками, таблицями, фотографіями, переліком літератури, набраних у 

редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт 

Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.  

При використанні таблиць, підпис ставиться зверху над таблицею із 

вирівнюванням по правому краю, курсивом. Формули набирати у редакторі 

формул MS Equation або Mathtype. Всі підписи всередині рисунків, а також 

формули, набирати шрифтом 14 pt. Формат файлу – *.doc, *.docх або *.rtf. 

Назву файлу необхідно формувати згідно схеми: "номер напрямку"_"прізвище 

автора" (якщо автор представляє кілька доповідей одного напрямку, після 

прізвища без пробілу вказати номер 1, 2, 3). Наприклад: 1_Іваненко.doc; 

2_Петренко2.doc. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та 

тези, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не 

містять наукової новизни. 

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за 

адресою: ittaukraine@gmail.com (тема повідомлення: 1 березня 2022р.) 

Увага! Сертифікати отримують всі учасники. Організаційний комітет 

надішле сертифікат електронною поштою протягом двох тижнів після 

завершення проведення конференції.  

 

КОНТАКТИ  

Адреса оргкомітету: 03083, м. Київ, Голосіївський район, вул. 

Пирогівський шлях, 34, корпус 1, офіс 420/1.  

Е-mail: ittaukraine@gmail.com 

Довідки за телефоном: +38(067)6683727 Артем Вадимович; 

+38(063)8136063 Олена Григорівна 

mailto:oleshko_a@gmail.com

