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Міжнародну науково-практичну конференцію «Архітектурні, 

конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві» проведено в 

рамках ХХІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». 

Учасниками конференції були представники: 

- Гірничо-металургійної академії, м. Краків, Польща;   

 -  Технологічно-Природничого університету ім. Яна і Ядзея Снядецьких 

в Бидгощі, Польща (професор, д-р габ.  М. Делявський, д-р інж., доцент 

Собчак-Пястка Юстина); 

 - PUH LEM-BUD Sp. z o.o., в Бидгощі, Польща (інженер,  керівник 

проекту Кристіан Росінський); 

 -  Вища економічна школа, Польща (д-р інж., доцент, декан 

технологічного відділу в м. Торунь Даріуш Буханєц); 

- Національного університету водного господарства та 

природокористування, м. Рівне (к.т.н., доцент В. Караван); 

- Київського національного університету будівництва і архітектури;  

- Національного університету «Львівська політехніка»; 

- науково-педагогічні працівники, аспіранти факультету будівництва та 

архітектури Львівського національного аграрного університету. 

Під час роботи конференції заслухано 20 доповідей, присвячених 

питанням: діагностики, підсилення і відновленню будівель та інженерних 

споруд; архітектурно-будівельного контексту сталого розвитку аграрного 

сектора економіки України; упорядкування фермерських господарств; 

нормативно-правового закріплення поняття хутору; формування принципів і 

методів проектування сільських поселень у розрізі нової нормативної та 

містобудівної політики в Україні; ефективності використання полікарбонату 

для спорудження теплиць; використання нетрадиційного армування в 

пролітних конструкціях з ніздрюватого бетону; застосування деформаційного 

методу розрахунку сталефібробетонних згинанних елементів. Активна 

наукова дискусія підтвердила актуальність розглядуваних питань. 

 

 



За результатами науково-практичної конференції прийнято ухвалу: 

1. Конференція вважає, що дослідження пролітних конструкцій з 

ніздрюватого бетону та сталефібробетону й виготовлення на їх основі 

конструктивних елементів надасть змогу підвищити не лише технологічну 

ефективність агропромислового та сільського будівництва, а й значно 

здешевити їх кінцеву вартість. 

2. У результаті обговорення конференція прийшла до висновку, що 

наукові дослідження потрібно спрямувати на вдосконалення розробки 

енергоефективних та енергоощадних будівельних конструкцій, які необхідні 

для створення нових об’ємів доступного для сільського населення дешевого,  

комфортного і ресурсоощадного житла.  

3. Конференція вважає, що усі заходи щодо особливостей 

упорядкування фермерських господарств у сільських поселеннях належить 

планувати з урахуванням вимог щодо охорони природи, збереження 

ландшафту місцевості та екологічної рівноваги. 

4. У результаті дискусій конференція прийшла до висновку, що 

застосування рекомендацій у практиці проєктування дає суттєвий 

технологічний, архітектурно-художній та економічний ефект у процесі 

перетворення малих сіл України, створення оптимального організованого 

архітектурно-просторового середовища для праці, побуту і відпочинку 

населення. 

5. У результаті обговорення конференція прийшла до висновку, що 

наукові дослідження потрібно спрямувати на вдосконалення планувальної 

структури сільських населених місць, продиктованої територіально 

виробничими факторами. 

6. Прийнято рішення використати матеріали конференції у навчальному 

процесі, при плануванні наступних наукових заходів (міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференцій, практичних семінарів, круглих столів 

тощо) з проблематики архітектурних, технологічних і конструктивних рішень 

у сільському будівництві.  

 


