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Інформаційний лист № 1 

 

Міжнародна науково-практична конференція  

 

МЕТРОПОЛІС-2020:  

ГОРИЗОНТИ МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ 

 

 
 

 

1-2 жовтня 2020 року 

м. Київ



Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції «Метрополіс-2020: горизонти міських просторів»,  

яка відбудеться 1-2 жовтня 2020 року  

на кафедрі географії факультету природничо-географічної освіти та екології  

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Наш час – це епоха глобальних трансформацій, що охопили усі сфери 

життєдіяльності людства. Передусім вони торкнулися процесів просторової 

організації суспільства, яка сьогодні набуває нових рис та потребує якісно нових 

рішень. Одним із таких процесів, що стрімко поширюється, є метрополізація, 

пов’язана із розвитком мереж міст, які реалізують консолідуючі, управлінські, 

інноваційні та інші ключові функції на глобальному та регіональних рівнях. 

Особливої гостроти та актуальності метрополізація набуває сьогодні в Україні, перед 

якою стоять завдання посилення ролі у світовій та європейській спільнотах, 

ефективної реалізації адміністративно-територіальної реформи, подолання 

територіальних диспропорцій, збереження державного суверенітету та територіальної 

цілісності. Успішне їх вирішення та подальший поступальний розвиток країни 

можливий лише за умови формування мережі потужних центрів-метрополісів, 

здатних продукувати інновації, поширювати імпульси розвитку та консолідувати 

територію держави.  

Мета конференції – висвітлити та обговорити широке коло проблем, що 

стосуються просторової організації суспільства і, насамперед, феномену 

метрополізації в умовах глобалізації, трансформаційних процесів у просторі великих 

міст, викликів та можливих сценаріїв розвитку метрополісів та метрополісних 

регіонів України.  

Ключовими спікерами на конференції будуть відомі зарубіжні та вітчизняні 

фахівці з урбаністики та суспільної географії. 

 

На конференції буде організовано три панельні дискусії: 
 

Панельна дискусія 1:  Метрополізація у глобалізованому світі: міська політика, 

 просторове планування, ідентичність. 

Панельна дискусія 2:  Сучасні трансформаційні процеси у містах та приміських 

просторах. 

Панельна дискусія 3:  Географічна освіта для управління розвитком міст. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова оргкомітету: 

Андрущенко В.П. доктор філософських наук, академік НАПН України, 

член-кореспондент НАН України, професор, ректор 

Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

Заступники голови: 

Турчинова Г.В. к.пед.н., доцент, декан факультету природничо-

географічної освіти та екології Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Щабельська В.Г. к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри географії 

Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 



Члени оргкомітету: 

Підгрушний Г.П.   д.геогр.н., професор, завідувач сектору територіальної 

організації суспільства Інституту географії НАН 

України 

Мозговий А.А. д.геогр.н., старший науковий співробітник Інституту 

географії НАН України 

Бикова М.Д. к.геогр.н., асистент кафедри туризму Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Буткалюк К.О. к.геогр.н., доцент кафедри географії Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Харенко І.М. завідувач лабораторії комплексних географічних 

досліджень Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 

Відповідальний секретар: 

Пологовська Ю.Ю. викладач кафедри географії Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

НАУКОВА РАДА 
 

Руденко Л.Г. д.геогр.н., академік НАН України, професор, 

Почесний директор Інституту географії НАН України 

Маруняк Є.О. д.геогр.н., старший наукових співробітник, директор 

Інституту географії НАН України 

Лісовський С.А. д.геогр.н., старший наукових співробітник, заступник 

директора з наукової роботи Інституту географії НАН 

України  

Підгрушний Г.П.   д.геогр.н., професор, завідувач сектору територіальної 

організації суспільства Інституту географії НАН 

України 

Олійник Я.Б. д.екон.н, академік НАПН України, професор, декан 

географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Мезенцев К.В.  д.геогр.н., професор, завідувач кафедри економічної 

та соціальної географії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Палеха Ю.М. д.геогр.н., професор, заступник директора з наукової 

роботи ДП «Український державний науково-

дослідний інститут проектування міст 

«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя 

Провотар Н.І. к.геогр.н., доцент, доцент кафедри економічної та 

соціальної географії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Денисенко О.О. к.геогр.н., докторант кафедри економічної та 

соціальної географії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Сівак О.О. к.геогр.н., учений секретар ДП «Український 

державний науково-дослідний інститут проектування 

міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя 

Антіпова Е.А. д.геогр.н., професор, завідувач кафедри економічної 

та соціальної географії Білоруського державного 

університету, Білорусь 
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Салуквадзе Й. д.геогр.н., професор, професор кафедри суспільної 

географії Тбіліського державного університету імені 

Івана Джавахішвілі, Грузія 

Татрай П. Ph.D., старший науковий співробітник Інституту 

географії, Угорщина 

Ерош А. Ph.D., науковий співробітник Інституту географії, 

Угорщина 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Для участі в конференції необхідно до 30 червня 2020 р.: 

 заповнити електронну форму заявки: https://forms.gle/M8kizboZzmUQ3jNNA;  

 надіслати електронною поштою текст матеріалів доповіді до 5 сторінок, 

оформлений згідно наведених нижче вимог, на електронну адресу: 

kafedra_geographynpu@ukr.net, формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище 

першого автора (наприклад, Pologovska.doc). 

 здійснити оплату за публікацію матеріалів доповіді після підтвердження її 

прийняття оргкомітетом конференції. Відскановану квитанцію (або її 

фотокопію) про оплату оргвнеску надіслати на електронну адресу 

kafedra_geographynpu@ukr.net 

Матеріали доповідей будуть опубліковані в окремому збірнику наукових праць 

до початку роботи конференції. Доповіді, тематика яких не відповідає напрямам 

роботи конференції і такі, що оформлені без дотримання наведених вимог чи подані 

невчасно, оргкомітетом розглядатися не будуть. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ: 

Обсяг матеріалів, що подаються до друку, становить до 5 сторінок формату 

А4, орієнтація – книжкова. Всі поля по 2 см. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, 

кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзаци – 1,25 см. Редактор Microsoft Word 

у форматі *.doc.; таблиці повинні бути тільки книжкової орієнтації, розмір шрифту 

10-12 пт.; назви рисунків подавати під графічними об'єктами з вирівнюванням по 

центру; складні рисунки зі значною кількістю об'єктів, а також підписи до них 

подавати у зв'язаному вигляді (групувати як один об'єкт); підписи до графіків, 

зроблених в Ехсеl, подавати у нижній частині з вирівнюванням по центру; рисунки 

приймаються у растрових форматах JPEG, BMP, TIFF, GIF. 

Розміщення на сторінці:  

 назва доповіді прописними літерами напівжирним шрифтом з вирівнюванням по 

центру з розміром шрифту 14 пт; 

 через один рядок ініціали та прізвище автора (авторів), під ними адреса 

електронної пошти, повна назва організації, місто, країна (друкується з 

вирівнюванням по центру курсивом з розміром шрифту 12 пт, інтервал 1,0);  

 через один рядок з вирівнюванням по ширині розміщується анотація (до 500 

знаків) та ключові слова англійською мовою з розміром шрифту 12 пт; 

 ще через один рядок розміщується основний текст з вирівнюванням по ширині; 

під текстом (через один рядок) з вирівнюванням по ширині розміщується список 

використаних джерел з розміром шрифту 12 пт (одиничний інтервал), посилання 

на джерела в тексті наводяться у квадратних дужках за зразком [5, с. 27]. 

Література повинна бути оформлена в алфавітному порядку відповідно до 

існуючих стандартів бібліографічного опису (Національний стандарт України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання»). 
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Організаційний внесок за участь в конференції складає: 300 грн., який 

необхідно сплатити після підтвердження прийняття оргкомітетом матеріалів доповіді. 

У разі необхідності відправки збірника поштою необхідно доплатити 40 гривень для 

учасників конференції з України та 150 гривень для іноземних учасників. 

Транспортні витрати, вартість проживання та харчування оплачуються 

учасниками конференції самостійно.  

Організаційний внесок надсилати на картку ПриватБанку  

4149 4991 2016 2068 на ім’я Харенко Іван Миколайович, призначення платежу 

– участь у конференції, вказати ім’я та прізвище учасника. 

 
Запрошення і програму конференції (інформаційний лист №2) буде розіслано 

додатково згідно заявок. 

 

Додаткову інформацію можна отримати 

за телефонами: 

+38 (044) 239-30-35 – кафедра географії  

(050) 9271002 – Щабельська Валентина Георгіївна, заступник голови оргкомітету; 

(097) 9654367 – Пологовська Юлія Юріївна, відповідальний секретар оргкомітету, 

E-mail: kafedra_geographynpu@ukr.net 

 

 

 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

01 жовтня 2020 року  

08
30 

– 10
00

 – Реєстрація учасників конференції. 

10
00 

– 11
30

 – Урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання. 

11
30 

– 12
00

 – Кава-брейк. 

12
10 

– 16
30  

– Панельні дискусії. 

17
00 

– 20
00

– Вечір ділових зустрічей. Дружня вечеря. 

 

02 жовтня 2020 року  

09
00 

– 16
00

 – Наукова екскурсія до субурбії Києва. 

після 16
00

 – Від’їзд учасників конференції. 

 

 

 


