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VІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«ЕФЕКТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ
РІШЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
В БУДІВНИЦТВІ»
19‒20 листопада 2020 р.

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Ефективні організаційно-технологічні рішення та
енергозберігаючі технології в будівництві», яка відбудеться 19-20 листопада
2020 р. у Харківському національному університеті будівництва та архітектури.
Планується робота секцій за напрямами:
 архітектурно-конструктивні рішення будівель та новітні будівельні
матеріали;
 ефективні
організаційно-технологічні
рішення
будівництва
і
реконструкції будівель, споруд та інженерних мереж;
 енерго- та ресурсозберігаючі технології в будівництві;
 комплексна механізація будівельних процесів;
 ВІМ-технології, цифрове середовище у будівництві.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.
Тривалість доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин.
Тривалість секційної доповіді – до 10 хвилин.
Порядок роботи конференції:
19 листопада 2020 р.
10 ‒1300 – Реєстрація учасників.
1300‒1530 – Пленарне засідання.
20 листопада 2020 р.
00
00
13 ‒16 – Робота конференції по секціях.
1600 – Закриття конференції.
00

(проведення конференції можливо в онлайн форматі)

Оргкомітет конференції:
Гончаренко Дмитро Федорович – професор, доктор техн. наук,
заступник ректора (проректор) з науково-педагогічної роботи Харківського
національного університету будівництва та архітектури, голова оргкомітету;
Шумаков Ігор Валентинович – доктор техн. наук, завідувач кафедри
технології будівельного виробництва Харківського національного університету
будівництва та архітектури, співголова оргкомітету;
Арутюнов Валерій Ашотович – голова правління АТ «Трест
„Житлобуд-1”», Харків;
Василишин Ярослав Васильович – професор, канд. техн. наук,
директор інституту архітектури, будівництва і туризму Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу;
Вевелер Хайнріх – головний менеджер підприємства «СепараторВестфалія», Берлін (Німеччина);
Григоровський Петро Євгенович ‒ доктор техн. наук, старший
науковий співробітник, перший заступник директора ДП «Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького» (НДІБВ);
Євель Сергій Михайлович – канд. техн. наук, генеральний директор
ТОВ «Стальконструкція», Харків;
Ємельянова Інга Анатоліївна – професор, доктор техн. наук, професор
кафедри механізації будівельних процесів Харківського національного
університету будівництва та архітектури;
Кравчуновська Тетяна Сергіївна – професор, доктор техн. наук,
завідувач кафедри планування і організації виробництва ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Дніпро;
Лапенко Олександр Іванович – професор, доктор техн. наук, завідувач
кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного
університету, Київ;

Малолєпші Ян – професор, доктор техн. наук, Краківська гірничометалургійна академія ім. С. Сташиця (Польща);
Менейлюк Олександр Іванович – професор, доктор техн. наук,
завідувач кафедри технології будівельного виробництва Одеської державної
академії будівництва та архітектури;
Нікулін Валерій Борисович – головний інженер ТДВ «Житлобуд-2»,
Харків;
Сопов Віктор Петрович – доктор техн. наук, професор, завідувач
кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів та
виробів Харківського національного університету будівництва та архітектури;
Терещенко Юрій Іванович – член-кореспондент Академії будівництва
України, директор ХКВ ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім.
В. М. Шимановського», Харків;
Тугай Олексій Анатолійович – професор, доктор техн. наук, завідувач
кафедри організації та управління будівництвом Київського національного
університету будівництва і архітектури;
Фаренюк Геннадій Григорович – доктор техн. наук, директор ДП
«Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК), Київ;
Фурсов Юрій Васильович – канд. техн. наук, заступник директора
Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації.
Інформаційні партнери конференції – науково-технічні журнали ДП
НДІБВ «Будівельне виробництво» та «Нові технології в будівництві»
(http://ndibv.kiev.ua).
Матеріали наукових доповідей будуть опубліковані в збірнику тез
конференції, якому присвоюється шифр ISBN.
Окрім тез учасники конференції можуть опублікувати статтю (5‒12 стор.)
у науковому фаховому виданні «Науковий вісник будівництва», умови
публікації є на сайті https://vestnik-construction.com.ua/.
Організаційний внесок конференції для українських учасників – 250 грн.
Організаційний внесок для іноземних учасників складає еквівалент 15
дол. США та сплачується банківським переводом. Реквізити для оплати
учасник отримає в особистому листуванні.
Для участі в конференції необхідно до 10 листопада 2020 р. надіслати
на електронну пошту kstuca-tbv@ukr.net:
 заявку учасника (заповнити наведену нижче таблицю);
– тези доповіді, що оформлені згідно таких правил: Word, А4, Times New
Roman, кегль 14, інтервал 1; всі поля 20 мм; абзац 1,25; без переносів;
максимальний обсяг – 2 сторінки;
– підтвердження оплати оргвнеску – отскановану або сфотографовану
квитанцію про переказ.
Всі матеріали надсилаються на електронну адресу: kstuca-tbv@ukr.net

Файли, будь ласка, називайте згідно прізвища першого автора, наприклад:
«Іванченко тези», «Іванченко заявка», «Іванченко оплата».
Оплата організаційного внеску для українських учасників: ХОТВАБУ,
р/р UA 03 300346 0000026000023010301, МФО 300346,
АТ «Альфа-Банк» у
м. Київ, ОКПО 23327689, призначення – за участь (п.і.б.) в конференції
«Ефективні організаційно-технологічні рішення…», або безпосередньо в
оргкомітеті конференції.
Оргкомітет конференції буде вдячний Вам за розповсюдження даної
інформації серед Ваших колег, що зацікавлені взяти участь у неї.
Адреса оргкомітету конференції:
Харківський національний університет будівництва та архітектури:
вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна.
Телефони для довідок:
(057) 706 18 54 – кафедра технології будівельного виробництва ХНУБА,
(097) 941 33 28 – Шумаков Ігор Валентинович,
(066) 829 83 24 – Говоруха Інна Вікторівна,
(057) 700 06 51 – Ейдумова Тамара Ісаківна.
E-mail: kstuca-tbv@ukr.net
Заявка на участь в науково-практичній конференції
«Ефективні організаційно-технологічні рішення
та енергозберігаючі технології в будівництві»
19‒20 листопада 2020 р.
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа (повна назва, країна,
місто)
Посада (с повною назвою кафедри,
структурного підрозділу)
Напрям роботи конференції
Назва доповіді
Форма участі в конференції (очна,
заочна)
Робоча адреса
Домашня адреса (для відправки
збірника)
Телефон
E-mail
Для аспірантів: дані про наукового
керівника (ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання, посада)

