
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
Параметри тексту:  шрифт тексту – 12 п., гарні-
тура – “Times New Roman”, інтервал основного 
тексту – 1,5. 

Параметри сторінки – А4 (210297 мм) – поля: 

верхнє – 6 см, нижнє – 4 см, праве, ліве – 3,5 см, 
орієнтація книжкова. 
Мова тексту: українська. 
Обов’язкові елементи статті: шифр УДК у 
верхньому лівому куті (прописний, напівжирний); 
назва статті – шрифт 12 п., півжирний, усі літери 
прописні, інтервал одинарний, по центру; ініціали 
та прізвище автора(рів), науковий ступінь, місце 
праці – шрифт 12 п., інтервал одинарний, по 
центру, курсив. 

Рубрикація (рубрики виділяють півжирним 
шрифтом і заверстують у текст); постановка 
проблеми – називається проблема у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; аналіз останніх 
досліджень і публікацій, в яких започатковано 
вирішення проблеми і на які спирається автор, 
виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується означена стаття; 
постановка завдання – формулювання цілей 
дослідження; виклад основного матеріалу  – 
повне обґрунтування отриманих наукових 

результатів; висновки з дослідження і 
перспективи подальших розвідок у зазначеному 
напрямі; бібліографічний список (не менше ніж 5 
позицій з обов’язковими посиланнями у тексті), 
оформлений за стандартом ДСТУ 7.1:2006. 
Оформлення графічного матеріалу: рисунки, 
креслення, фотографії, виконані на комп’ютері або 
скановані, заверстуються в текст, не виходячи за 
поле набору (тільки в чорно-білому виконанні); 
таблиці також заверстуються в текст (тільки в 
чорно-білому виконанні). Таблиці, рисунки, 

креслення, фотографії повинні бути відповідно 
пронумеровані та мати власні заголовки (шрифт 
10п., інтервал одинарний, по центру, курсив) 
відносно таблиці – зверху таблиці, відносно 
рисунка, креслення чи фотографії – внизу.  

Наприкінці статті слід подати наступну 
інформацію трьома мовами – українською, 
англійською, російською: прізвище, ім’я,      по 
батькові автора (авторів), назва статті, 
ключові слова, тексти анотацій (5-7 речень, 
інтервал – 1,0).  

Розширену анотацію статті на англійській 
мові на 2-3 сторінки.  
Без такої інформації матеріали не прийма-
тимуться. 

Форма подачі матеріалів: стаття подається 
роздрукованою на папері (2 примірники) і на 
електронному носії обсягом не менше 5 сторінок. 

Формат тексту на електронному носії і у 
видрукуваному варіанті повинен бути ідентичним. 
Дані про авторів із зазначеною адресою для 
пересилки матеріалів конференції подати в 
окремому файлі. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

(надіслати до 1 березня 2018 р.) 
 

Прізвище __________________________________________ 
Ім’я ______________________________________________ 
По батькові _______________________________________ 

Науковий ступінь _________________________________ 
Вчене звання _____________________________________ 
Посада ___________________________________________ 
Місце роботи ______________________________________ 
__________________________________________________ 
Поштова адреса __________________________________ 
____________________________________________________
___________________________________________________ 
Контактний телефон ______________________________ 
e-mail ____________________________________________ 
Назва доповіді (статті) _____________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
Автор (автори) _____________________________________ 

___________________________________________________ 
 

Форма участі (відмітити [ × ]): 
 

з усною доповіддю  
зі стендовою доповіддю 
в якості слухача 

[    ] 
[    ] 
[    ] 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 
Кафедра технології та організації будівництва, 
Львівський національний аграрний університет,       
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(відповідальний секретар), тел.: 097-503-26-46; 
- кафедра технології та організації будівництва, 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної 
науково-технічної конференції «Ефективні технології 
та конструкції в будівництві та архітектура села», 
яка відбудеться 26-28 квітня 2018 року на базі 
Львівського національного аграрного університету 
(ЛНАУ). Організатором конференції виступає факуль-
тет будівництва та архітектури, кафедра технології та 
організації будівництва. 
 

СКЛАД КОМІТЕТІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ОРГКОМІТЕТ 
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. 
Боднар Юрій Іванович, к.т.н., доц. кафедри будівель-
них конструкцій ЛНАУ. 
Степанюк Андрій Володимирович, к.арх., доц., зав. 
кафедри архітектури та планування населених місць 
ЛНАУ. 
Савчак Нестор Степанович, к.т.н., доц., зав. кафед-
ри дизайну архітектурного середовища ЛНАУ. 
Юстина Собчак-Пястка, к.т.н., доц. кафедри 
механіки конструкцій відділу будівництва, архітектури 
і інженерії довкілля Технологічно-природничого уні-
верситету, м. Бидгощ, Польща. 
Томаш Яняк, к.т.н., доц. кафедри механіки 
конструкцій відділу будівництва, архітектури і інже-
нерії довкілля Технологічно-природничого універси-
тету, м. Бидгощ, Польща. 
Журавський Олександр Дмитрович, к.т.н., доц., 
зав. кафедри залізобетонних та кам’яних конструк-цій 
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 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. 
Адам Подгорецкій, д.т.н., проф., зав. кафедри ме-
ханіки конструкцій відділу будівництва, архітектури і 
інженерії довкілля Технологічно-природничого універ-
ситету, м. Бидгощ, Польща. 
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.  
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». 
Ковалишин Василь Васильович, д.т.н., проф., зав. 
кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних 
робіт ЛДУБЖ, м. Львів. 
Лінда Світлана Миколаївна, д.арх., проф., зав. ка-
федри дизайну та основ архітектури НУ «Львівська 
політехніка». 
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». 
Пучков Андрій Олександрович, д.мист., проф. ка-
федри дизайну Київського університету ім. Б. Грін-
ченка, м. Київ. 

 
Метою конференції є всесторонній обмін досвідом та 
висвітлення основних досягнень в галузі будівництва 
та архітектури, зокрема при розробці ефективних тех-
нологій, матеріалів та конструкцій, визначення по-
дальших напрямів досліджень та розвиток міжна-
родного співробітництва науковців при розрахунку та 
проектуванні конструкцій в умовах нового будів-
ництва та при реконструкції будівель і споруд, при 
вирішенні проблем формування гармонійного архітек-
турного середовища села та покращення екологічного 
стану сільських територій в умовах урбанізації сус-
пільства.  

 
НАУКОВА ПРОГРАМА 

Тематика наукових дискусій під час пленарних, сек-
ційних і стендових доповідей включає: 
 новітні архітектурно-конструктивні вирішення бу-
дівель і споруд; 
 технологія і організація нового будівництва та 
реконструкції 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. 
 

 
 

УМОВИ УЧАСТІ 
Своєчасно направити до оргкомітету: 
1. Заявку на участь (за формою, що додається); 
2. Роздрукований оригінал статті (2 екз.) та її елек-
тронну версію (e-mail: kaftob@ukr.net) 
3. Копію платіжного доручення (оргвнесок+оплата за 
публікацію). 
* Матеріали, що не відповідають викладеним вимогам 
і що надійшли пізніше встановленого терміну, оргко-
мітетом не розглядаються і до публікації не прийма-
ються. 
** Планується видання збірника праць конференції та 
публікація доповідей, рекомендованих організаційним 
комітетом, у виданні, яке входить в список спеціа-
лізованих, затверджених АК України. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ 
Витрати на публікацію праць і пересилку інформа-
ційних матеріалів складають з розрахунку 50 грн за 
сторінку в національній валюті України.  
Організаційний внесок за участь в конференції скла-
дає:  

 доповідач конференції – 300 грн.; 
 учасник конференції – 200 грн. 

Оргвнески та оплата за публікацію перераховуються 
або переводяться на рахунок із зазначенням на пла-
тіжному дорученні «Оргвнесок за участь в конференції 
ЕТКБАС» і П.І.П. (повністю) учасника (доповідача). 

* Оргвнески не включають витрати на проживання та 
харчування. 
** Проживання в готелях м. Львова за рахунок учасни-
ків. 
*** Можливе проживання у готелі студентського містеч-
ка ЛНАУ. Вартість проживання однієї особи –                   
195 грн./добу. 

 

РЕКВІЗИТИ 
1. Для перерахунку оргвнесків+оплати за публікацію: 

р/р 31252385200052, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, 
ЗКПО 00493735   

2. Для благодійних внесків: 
р/р 31255385100052, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, 
ЗКПО 00493735 

 
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

Подання заявок до 1 березня 2018 р. 
Подання матеріалів до 15 березня 2018 р. 
Оплата за участь (оргвнесок) до 10 квітня 2018 р. 
Початок реєстрації учасників 26 квітня 2018 р. 
 
Транспортне сполучення: 
Проїзд до головного корпусу ЛНАУ (Львівська область, 
м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1) 

- - від центрального залізничного вокзалу м. Львова: 
маршрутне таксі №111 (вул. Городоцька) – до універ-
ситету, або будь-яке маршрутне таксі до центру 
(оперний театр) – маршрутне таксі №180а (готель 
«Львів) – до університету;  

- - від центрального автовокзалу м. Львова: будь-яке 
маршрутне таксі до центру (оперний театр) – марш-
рутне таксі №180а (готель «Львів) – до університету. 

-   
* Квитки на зворотній проїзд рекомендується учасни-
кам купувати заздалегідь самостійно. 
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