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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас прийняти участь 

у роботі Міжнародної науково-технічної конференції 

«Інтелектуальні конструкції та інноваційні будівельні матеріали»  

14 травня 2020 року 
Учасники конференції: 

До участі в конференції запрошуються наукові 

співробітники за фахом, викладачі, аспіранти, а також 

спеціалісти із суміжних галузей знань, господарники, 

які зацікавлені у даній тематиці. 

Мета конференції: 

Обмін досвідом, упровадження результатів наукових 

досліджень у практичну діяльність підприємств і 

установ; встановлення нових контактів і 

співробітництва між організаціями та фахівцями.  

Основні напрями роботи конференції: 

 Інтелектуальні, саморегульовані, 

попередньо обтисненні будівельні 

конструкції, проектування конструкцій, 

будівель і споруд; обстеження, підсилення 

та реконструкція будівель і споруд.  

 Сучасні будівельні матеріали та технології. 

 Енергозберігаючі технології у будівництві. 

 Архітектура та містобудування. 

 Землевпорядкування, управління та 

охорона земельних ресурсів в будівництві.  

 Удосконалення педагогічної майстерності, 

іноземна мова як засіб комунікації у 

сучасному будівництві.   

 

Загальний графік конференції:  

10.00-11.00 – Пленарне засідання.  

11.00-11.30 – Кава-брейк.  

12.00-14.00 – Секційне засідання.  

14.30 – Кава-брейк.   

16.00 – Підведення підсумків.  

 

 

Умови участі: 

Форма участі: очна або дистанційна 

Мови конференції: українська, російська, англійська 

Бажаючих взяти участь у конференції просимо до 

08 травня  2020 року (включно) надіслати на 

електронну адресу kafedra_bu2@ukr.net: з темою 

«Матеріали до конференції» 

1. Тези доповіді (файл  Шевченко_тези ) 

2. Заповнити форму заявки на участь у 

конференції. ( файл Шевченко_заявка ) 

Організаційний внесок включає: отримання 

друкованого варіанту збірника та сертифікату 

учасника конференції - вартість 200 грн. 

Дистанційна форма участі та отримання сертифікату 

коштує 50 грн. Збірник з тезами буде опублікований 

протягом місяця на офіційному веб-сайті 

Херсонського державного аграрно-економічного  

університету 

http://www.ksau.kherson.ua/konferenc.html   

 Електронний варіант збірника можна скачати 

безкоштовно. Реквізити будуть надіслані після 

оформлення заявки. Витрати, пов’язані з участю в 

конференції  (проїзд, харчування) беруть на себе 

учасники конференції.  

 

Контактна інформація  

Кафедра будівництва, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23.  

Завідувач кафедри, модератор конференції: 

Чеканович Мечислав Геннадійович моб.0660131557. 

Технічний секретар: Андрієвська Яніна Павлівна  

моб.0952193191.

mailto:kafedra_bu2@ukr.net
http://www.ksau.kherson.ua/konferenc.html


Вимоги до оформлення тез 

1. Матеріали приймаються українською, російською, польською та англійською 

мовами, за допомогою редактора Word 2003. Аркуш формату А4, книжна. Поля: (ліве, 

праве, нижнє, верхнє) - 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль - 14, інтервал —1,0 пт., 

стиль звичайний, абзац - 1,25 см. Обсяг статті – від 3 до 6 повних сторінок, включаючи 

рисунки і таблиці (рисунки подаються вмонтовані у текст). Сторінки не нумеруються. За 

зміст поданих матеріалів, точність наведених даних та відповідність принципам 

академічної доброчесності відповідальність несе автор і науковий керівник (для 

студентів). 

2. На початку тез доповіді зазначаються: 

 індекс УДК: шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, вирівнювання 

тексту по лівому краю. 

 назва: шрифт Times New Roman, напівжирний, великими друкованими літерами, 

розмір 14 пт, вирівнювання тексту по центру, розміщується через рядок після 

УДК. 

 прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, назва організації, місто, 

країна: розміщується через рядок після назви, шрифт Times New Roman, розмір – 

14 пт, вирівнювання тексту по центру.  

 Рекомендована структура матеріалів: постановка проблеми, основні матеріали 

дослідження, висновки, список використаних джерел. 

УДК 624.01 

 

САМОРЕГУЛЬОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

  

Чеканович М.Г., к.т.н., професор; Андрієвська Я.П., асистент 

Херсонський державний аграрно-економічний  університет,  

 м. Херсон, Україна 

Постановка проблеми. 

Основні матеріали дослідження.  

Висновки.  

Список використаних джерел.  

 

 
Заявка на участь в конференції 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання   
Посада  
Місце роботи, місце навчання (освітній 

рівень), місто, країна 

 

 Назва напряму роботи 

конференції (розділ) 

 

Назва статті  

E-mail, контактний номер телефону, 

адреса (куди відправляти збірник) 

 

Форма участі  Очна або дистанційна 

Необхідність друкованого примірника 

або тільки сертифікат (зазначити) 

 

 


