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С ОС Т ОИТ С Я  

 

XX ІХ  МІЖНАРОДНА  

науково -практична  конференція  

СТАРОДУБОВСЬКІ  ЧИТАННЯ  
 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас прийняти участі в роботі міжнародної конференції, яка 

присвячена пам’яті видатного вчен6ого і педагога академіка К.Ф. Стародубова. 

Щорічно у квітні, починаючи з 1991 року, в Придніпровській державній академії 

будівництва та архітектури проводиться міжнародна науково-практична конференція, 

присвячена пам’яті Академіка НАН України, доктора технічних наук, професора, 

Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата премії Ради Міністрів СРСР 

Кирила Федоровича Стародубова. 

 

Основні напрямки конференції: 

 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО: 

 Фазові та структурні перетворення в матеріалах. 

 Термомеханічне зміцнення сталей та їх властивості. 

 Перспективні технології термічного і термомеханічного зміцнення матеріалів  

 

АРХІТЕКТУРА І МІСТОБУДУВАННЯ: 

 Енергозбереження в житловому і комунальному господарстві. 

 Реконструкція і розвиток соціального житла. 

 Створення енергоефективного житла. 

 Економічна ефективність реконструкції. 

 Екологічна оцінка будівельних матеріалів. 

 

Регламент проведення конференції: 

19 квітня 2019 г. 

 9-00 Реєстрація учасників. Зал засідань Вченої ради ПДАБА (ауд. 202). 

 10-00 Відкриття конференції і пленарне засідання. 

 12-00 Робота секцій. 



ВИМОГИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Для участі в конференції необхідно перерахувати оргвзнос у розмірі 

500 (п’ятсот) грн. 00 коп. 

 

В ОРГВЗНОС ВХОДИТ: 

1. Публікація 1 (однієї) статті об’ємом не більше 5 стор. у збірнику наукових праць. 
 

У разі перевищення оговореного об’єму публікації (5 сторінок) оргвнесок 

збільшується у розмірі 50 (п’ятдесяти) грн.. 00 коп. за кожну додаткову сторінку. 

2. Обов’язково виступ на конференції з 1 докладом. 

3. Комплект збірника наукових праць. 

4. Роздатковий матеріал. 

5. Кофе-брейк. 

 

До уваги колектива авторів! 
Вам буде видано один комплект збірника праць за один оплачений оргвнесок. 

 

Строк закінчення прийому матеріалів 25 березня 2019 р. 
 

ДО РОЗГЛЯДУ  НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ: 
Матеріали, які представлені без виконання вимог до оформлення, або по яким не 

виконана сплата. 

Копію квитанції про сплату прохання надіслати на електронну адресу безпосередньо 

після сплати. 

 

Банківські реквізити: 

Отримувач видавництво «Атмосфера»  

Фізична особа-підприємець Вахмістров О.Є., бул. Кобзаря, буд. 4,кв. 25, м. Дніпропетровськ, 49000  

р/р № 26004050239455 в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро МФО 305299, ІПН № 3100904135 

У призначенні платежу вказати «За участь в конференції «Стародубовські читання» і П.І.Б. учасника. 

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

 

____________________________________________________________________________

Контактна інформація: оргкомітету конференції:  
49600, м. Дніпро вул. Чернишевського, 24а. ДВНЗ ПДАБА, 
Тел:  +38 (056) 756-34-82 – уч. секретар: д.т.н. Лаухін Дмитрой Вячеславович (ауд. 551). 

Тел/Fax:+38 (0562) 46-64-62 – відпов. секретар: к.т.н. Ротт Наталія Олександрівна (ауд. 2008). 

е-mail: d.v.laukhin@gmail.com, natalyrott@gmail.com 

mailto:d.v.laukhin@gmail.
mailto:natalyrott@gmail.


Вимоги до оформлення матеріалів конференції 
 

Для секції МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО http://mtom.pgasa.dp.ua/about/submissions#authorGuidelines 

Для секції АРХІТЕКТУРА http://visnyk.pgasa.dp.ua/about/submissions#authorGuidelines 

 

Файл подається в оргкомітет на Flash-носіях чи електронною поштою:  

е-mail: d.v.laukhin@gmail.com, natalyrott@gmail.com  

Текст статті повинен бути вичитаний і перевірений авторами. 

Відповідальність за помилки несе авторський колектив. 
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