
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
українська, польська, англійська 

 
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(онлайн-режим в середовищі Zoom) 

 

Посилання для входу в Zoom-конференцію буде 
розіслано учасникам заходу на їх електронні пошти 
після отримання заявки на участь (не пізніше       
22 червня) 

 

24 червня 2021 р.: 1100 – пленарне засідання; 
25 червня 2021 р.: 1000 – робота секцій;  
                                1400 – заключне пленарне 

                                          засідання. 
 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Матеріали конференції будуть опубліковані у 

збірнику тез доповідей. Збірник тез, програма 
конференції та сертифікат учасника буде 
надіслано учасникам конференції на вказану у 
заявці поштову адресу через Нову пошту. 

 

* В учасників конференції є можливість опубліку-
вати наукові статті у науковому виданні «Вісник 
Львівського національного аграрного університету: 
архітектура і сільськогосподарське будівництво». 
Видання включене до Переліку наукових фахових 
видань України категорія «Б» та входить до міжна-
родних наукометричних баз і каталогів наукових 
видань: Index Copernicus, ICV 2019 – 61.73; Google 
Scholar; Національна бібліотека України імені      
В.І. Вернадського. Умови публікації  вказані у 
додатку до Запрошення на конференцію, або їх 
можна знайти в Інтернеті за посиланням: 
http://visnuk.kl.com.ua/joom/serii/arkhitektura-i-
silskohospodarske-budivnytstvo.html. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Обсяг тез:  одна-дві повних сторінок. 
Параметри тексту:  шрифт тексту – 14 п., гарні-

тура – “Times New Roman”, інтервал основного 
тексту – 1. 

Параметри сторінки – А4 (210297 мм) – поля: 
верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве –  
1,5 см, орієнтація книжкова. 

Мова тексту: українська, польська, англійська. 
Обов’язкові елементи тез: шифр УДК у верх-

ньому лівому куті (прописний, напівжирний); 
назва статті – шрифт 14 п., півжирний, усі літери 
прописні, інтервал одинарний, по центру; ініціали 
та прізвище автора(рів), науковий ступінь, місце 
праці – шрифт 14 п., інтервал одинарний, по 
центру, курсив. 

При оформленні тексту тез слід виділити 
наступні рубрикації (рубрики виділяють 
півжирним шрифтом і заверстують у текст):  

 виклад основного матеріалу; 
 висновки; 
 бібліографічний список оформлений за 

стандартом ДСТУ 8302:2015 (не менше ніж             
5 позицій). 

Форма подачі матеріалів: тези подаються 
роздрукованими на папері (2 примірники) або на 
електронному носії. Формат тексту на 
електронному носії і у видрукуваному варіанті 
повинен бути ідентичним. 

Дані про авторів із зазначеною адресою для пере-
силки матеріалів конференції подати в окремому 
файлі. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

(надіслати до 5 червня 2021 р.) 
 

Прізвище __________________________________________ 
Ім’я ______________________________________________ 
По батькові _______________________________________ 
Науковий ступінь _________________________________ 
Вчене звання _____________________________________ 
Посада ___________________________________________ 
Місце роботи ______________________________________ 
__________________________________________________ 
Поштова адреса (відділення Нової пошти) _________ 
____________________________________________________
___________________________________________________ 
Контактний телефон ______________________________ 
e-mail ____________________________________________ 
Назва доповіді ___________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
Автор (автори) _____________________________________ 
___________________________________________________ 

 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Кафедра технології та організації будівництва, Львів-
ський національний аграрний університет, вул. Воло-
димира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський район, 
Львівська область, 80381, Україна 
 

Контактні телефони та відповідальні особи: 
 к.т.н., доцент Артеменко Віктор Вікторович 
(відповідальний секретар):  

- тел.: 097-798-06-35,  
- e-mail: artemenko2185@ukr.net; 

 к.т.н., в.о. доцента Бурченя Софія Петрівна 
(відповідальний секретар):  

- тел.: 097-503-26-46,  
- e-mail: burchenyasof@gmail.com; 

 кафедра технології та організації будівництва: 
- тел.: 032-22-42-966? 
- e-mail: kaftob@ukr.net. 

 

На листі зробити позначку: «Конференція ЕТКБАС» 

Львівський національний аграрний університет 
Академія будівництва України 

Київський національний університет будівництва 
та архітектури 

Національний університет «Львівська політехніка» 
Національний університет водного господарства  

та природокористування 
Львівський державний університет  

безпеки життєдіяльності 
Технологічно-природничий університет  

ім. Яна і Ядзея Снядецких, Бидгощ, Польща 
Державна вища технічно-економічна школа  

ім. Кс. Б. Маркевіча, Ярослав, Польща 
Гірничо-Металургійна Академія  

ім. Станіслава Сташица, Краків, Польща 
Вища школа господарки, Бидгощ, Польща 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

 

 
 

IV МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

(в онлайн-режимі) 
 

ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ І 
КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ ТА 

АРХІТЕКТУРА СЕЛА 
 

24-25 червня 2021 року 
 
 

 
 
 

Львів-Дубляни, Україна 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV 

Міжнародної науково-технічної конференції (в онлайн-
режимі) «Ефективні технології та конструкції в 
будівництві та архітектура села», яка відбудеться 
24-25 червня 2021 року на базі Львівського націо-
нального аграрного університету (ЛНАУ). Організа-
тором конференції виступає факультет будівництва та 
архітектури, кафедра технології та організації 
будівництва. 
 

СКЛАД КОМІТЕТІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Снітинський Володимир Васильович, д.б.н., проф., 
ректор Львівського національного аграрного універ-
ситету, голова оргкомітету. 
Мазурак Андрій Васильович, к.т.н., в.о.проф., декан 
факультету будівництва та архітектури ЛНАУ, заступ-
ник голови оргкомітету. 
Фамуляк Юрій Євгенович, к.т.н., доц., зав. кафедри 
технології та організації будівництва ЛНАУ. 
Гнатюк Олександр Терентійович, к.т.н., доц., зав. 
кафедри будівельних конструкцій ЛНАУ. 
Білозір Віталій Володимирович, к.т.н., доц. кафедри 
будівельних конструкцій ЛНАУ. 
Боднар Юрій Іванович, к.т.н., доц. кафедри будівель-
них конструкцій ЛНАУ. 
Колодій Павло Петрович, к.е.н., доц., зав. кафедри 
геодезії і геоінформатики ЛНАУ. 
Степанюк Андрій Володимирович, к.арх., доц., зав. 
кафедри архітектури ЛНАУ. 
Буханєц Даріуш, к.т.н., доц., декан коледжу 
технічних наук Вищої школи господарки (м. Бидгощ) у 
м. Торунь, Польща.  
Собчак-Пястка Юстина, к.т.н., доц. кафедри механі-
ки конструкцій відділу будівництва, архітектури і 
інженерії довкілля Технологічно-природничого універ-
ситету, м. Бидгощ, Польща. 
Журавський Олександр Дмитрович, к.т.н., доц., 
зав. кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій 
КНУБА, м. Київ. 
Караван Віктор Васильович, к.т.н., доц. кафедри 
промислового, цивільного будівництва та інженерних 
споруд НУВГП, м. Рівне. 
Вовк Сергій Ярославович, к.т.н., доц. кафедри 
наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 
автоматики ЛДУБЖ, м. Львів.  

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 
Мазурак Андрій Васильович, к.т.н., в.о.проф., декан 
факультету будівництва та архітектури ЛНАУ, співго-
лова комітету. 
Іванченко Григорій Михайлович, д.т.н., проф., 
декан будівельного факультету КНУБА, м. Київ, співго-
лова комітету. 
Бліхарський Зіновій Ярославович, д.т.н., проф., 
директор Інституту будівництва та інженерії довкілля 
НУ «Львівська політехніка», співголова комітету. 

Макаренко Руслан Миколайович, к.т.н., проф., 
директор Навчально-наукового інституту будівництва 
та архітектури НУВГП, м. Рівне, співголова комітету. 
Демчина Богдан Григорович, д.т.н., проф., Держав-
на вища технічно-економічна школа, м. Ярослав, 
Польща. 
Делявський Михайло Володимирович, д.т.н., проф. 
кафедри механіки конструкцій відділу будівництва, 
архітектури і інженерії довкілля Технологічно-природ-
ничого університету, м. Бидгощ, Польща. 
Подгорецкій Адам, д.т.н., професор кафедри ме-
ханіки конструкцій відділу будівництва, архітектури і 
інженерії довкілля Технологічно-природничого універ-
ситету, м. Бидгощ, Польща. 
Бабич Євген Михайлович, д.т.н., проф., завідувач 
кафедри промислового, цивільного будівництва та 
інженерних споруд НУВГП, м. Рівне, 
Товбич Валерій Васильвич, д.арх., проф., зав. ка-
федри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА, 
науковий керівник дослідного інституту теорії 
архітектури, містобудування та дизайну, м. Київ. 
Боднар Олег Ярославович, д. мист., проф. кафедри 
дизайну та основ архітектури НУ «Львівська 
політехніка». 
Габрель Микола Михайлович, д.т.н., проф. кафедри 
архітектурного проектування та інженерії НУ «Львів-
ська політехніка». 
Гнесь Ігор Петрович, д.арх., зав. кафедри архітек-
турного проектування та інженерії НУ «Львівська 
політехніка». 
Кінаш Роман Іванович, д.т.н., професор кафедри 
технології та організації будівництва ЛНАУ. 
Кічаєва Оксана Володимирівна, д.т.н., професор 
кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної 
геології Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова 
Ковалишин Василь Васильович, д.т.н., проф., зав. 
кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
ЛДУБЖ, м. Львів. 
Кюнцлі Романа Василівна, д. мист., доцент кафедри 
архітектури ЛНАУ. 
Лінда Світлана Миколаївна, д.арх., проф., зав. ка-
федри дизайну та основ архітектури НУ «Львівська 
політехніка». 
Лучко Йосип Йосипович, д.т.н., проф. кафедри 
будівельних конструкцій ЛНАУ. 
Масюк Григорій Харитонович, к.т.н., проф. кафед-
ри промислового, цивільного будівництва та інже-
нерних споруд НУВГП, м. Рівне.  
Петришин Галина Петрівна, к.арх., проф., зав. ка-
федри містобудування НУ «Львівська політехніка». 
Ступень Роман Михайлович, д.е.н., доц. кафедри 
геодезії і геоінформатики ЛНАУ.  
Турченюк Василь Олександрович, д.т.н., проф. 
кафедри водної інженерії та водних технологій НУВГП, 
м. Рівне.  

 

 
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Всесторонній обмін досвідом та висвітлення основних 
досягнень у галузі будівництва та архітектури, зок-
рема при розробці ефективних технологій, матеріалів 
та конструкцій, визначення подальших напрямів дос-
ліджень та розвиток міжнародного співробітництва 
науковців при розрахунку та проектуванні конструк-
цій в умовах нового будівництва та при реконструкції 
будівель і споруд, при вирішенні проблем формування 
гармонійного архітектурного середовища села та пок-
ращення екологічного стану сільських територій в умо-
вах урбанізації суспільства, геодезичного забезпечення 
будівельних і землевпорядних робіт, стан, обстеження і 
проблеми реконструкції існуючих гідротехнічних спо-
руд, теоретичні дослідження і перспективи розвитку 
гідротехнічного будівництва.  

 

НАУКОВА ПРОГРАМА 
Тематика наукових дискусій під час пленарних і сек-
ційних доповідей включає: 
 новітні архітектурно-конструктивні вирішення бу-
дівель і споруд; 
 технологія і організація нового будівництва та 
реконструкція будівель і споруд; 
 ефективні будівельні матеріали та конструкції; 
 особливості агропромислового будівництва; 
 математичне моделювання роботи будівельних 
конструкцій; 
 формування гармонійного архітектурного середо-
вища села; 
 покращення екологічного стану сільських територій 
в умовах урбанізації суспільства; 
 геодезія та землеустрій: стан, проблеми та перспек-
тиви розвитку; 
 гідротехнічне будівництво, водна інженерія та вод-
не будівництво: стан, проблеми та способи їх вирі-
шення, перспективи розвитку. 
 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ 
Витрати на оргвнесок, публікацію і пересилку 

інформаційних матеріалів складають 150 грн в 
національній валюті України.  

Оплата перераховується на рахунок із зазначенням 
на платіжному дорученні «Оргвнесок за участь в 
конференції ЕТКБАС» і П.І.П. (повністю) першого 
автора. 

 

УМОВИ УЧАСТІ 
Своєчасно направити до оргкомітету: 
1. Заявку на участь (за формою, що додається); 
2. Роздрукований оригінал тез (2 екз.) або її елек-
тронну версію (на e-mail кафедри або відповідальних 
секретарів) 
3. Копію платіжного доручення (оплата оргвнеску). 
* Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам 
та надійшли пізніше встановленого терміну, оргко-
мітетом не розглядаються і до публікації не прийма-
ються. 
 

РЕКВІЗИТИ 
Для перерахунку оплати за публікацію: 

р/р UA698201720313231001302000052, ДКСУ     
м. Київ, ЗКПО 00493735   

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 
Подання заявок до 5 червня 2021 р. 
Подання тез до 10 червня 2021 р. 
Оплата оргвнеску до 10 червня 2021 р. 
Початок реєстрації учасників 24 червня 2021 р. 


