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МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,

присвячена 90-річчю з дня народження професора В.К. Єгупова
«ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СЕЙСМОСТІЙКОГО БУДІВНИЦТВА»
25-29 жовтня 2016 р.

м. Одеса
Перше інформаційне повідомлення
ОРГКОМІТЕТ ЗАПРОШУЄ ВАС

взяти участь в роботі Міжнародної науково-технічної конференції, яка присвячена 90-річчю з
дня народження доктора технічних наук, професора В’ячеслава Костянтиновича Єгупова
«ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СЕЙСМОСТІЙКОГО БУДІВНИЦТВА».
СПІВГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ковров Анатолій Володимирович, канд. техн.наук, професор, ректор Одеської державної академії
будівництва та архітектури, м. Одеса;
Руденко Сергій Васильович, докт. техн. наук, професор, ректор Одеського національного
морського універсітету, м. Одеса;
Фаренюк Геннадій Григорович, докт. техн. наук, стар.науков.співроб., директор ДП НДІБК, м.
Київ.
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ
Безушко Д.І, к.т.н., доцент,зав.каф. ОНМУ;
Козелецький П.М. – член Президії УТМГГФ, м. Київ;
Кривошеєв П.І., канд. техн. наук, професор, президент УТМГГФ, м. Київ ;
Крючков Леонід Якович - директор ТОВ «Стикон»;
Петраш С.В., к.т.н., доц. ОДАБА.
Сорока М.М., к.т.н., доцент, зав. лабораторії ДП НДІБК;

Старостенко В. І. - директор інституту геофізики імені C.I. Субботіна, д.ф-м.н., академік НАН
України;
Шеховцов І.В., к.т.н., доц., ОДАБА;
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
Голова комітету
Немчинов Ю.І. – д.т.н., проф., перший заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи.
Члени комітету
Айзенберг Я.М., д.т.н., проф., Абаканов М.С., д.т.н., Байнатов Ж.Б., д.т.н., проф., Бамбура А.М.,
д.т.н., с.н.с., Белаш Т.О., д.т.н., проф., Беляєв В.С., д.т.н., проф., Беспаєв А.А., д.т.н., проф.,
Вербицький С.Т., к.ф-м.н., Габрічідзе Г.К., д.т.н., проф., чл-кор. НАН Грузії, Городецький О.С.,
д.т.н., проф., Гришин А.В., д.т.н., проф., Дорофеєв В.С., д.т.н., проф., Єгупов К.В., д.т.н., проф.,
ЖусупбековА.Ж., д.т.н., проф., Заалішвілі В.Б., д.ф.-м.н., проф., ІсаковО.А., д.т.н., проф., Іцков І.Є.,
к.т.н., Калюх Ю.І., д.т.н., проф., Кендзера О.В., к.ф-м.н., чл-кор. НАН України, Клименко Є.В.,
д.т.н., проф., Клованич С.Ф., д.т.н., проф., Клячко М.А., д.т.н., проф., Кодиш Е.Н., д.т.н., проф.,
Кукунаєв В.С., д.т.н., Кулябко В.В., д.т.н., проф., Мар´єнков М.Г., д.т.н., с.н.с., Нечепорчук А.А.,
к.т.н., Пустовітенко Б.Г., д.ф.-м.н., проф., Суханов В.Г., д.т.н., проф., Уломов В.І., д.т.н., проф.,
Хавкін О.К., к.т.н., с.н.с., Хакімов Ш.А., к.т.н., ХачіянЕ.Є., д.т.н., проф., академік НАН Вірменії,
Черкез Є.А., д.г-м.н., проф.
СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ
р.т. /факс (048) 729-85-67, м.т. (+38) 068 593 49 38 – Петраш Світлана Вікторівна,
e-mail: SvetlanaPetrash@ukr.net
(048) 723-34-44 – Кровяков Сергій Олексійович,
e-mail: ndch@ogasa.org.ua,
(048) 700-06-08; – Антонюк Надія Романівна відп. секретар збірника «Вісник ОДАБА»
е-mail: antonuk_nr@mail.ru
65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, Одеська державна академія будівництва та архітектури.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Удосконалення норм проектування сейсмостійких будівель та споруд. Стан і перспективи.
 Сейсмічний ризик та сейсмічна небезпека. Методи і результати розрахунків на сейсмостійкість.
 Інженерний аналіз наслідків землетрусів. Підсилення і відбудова будівель та споруд після
землетрусів.
 Експериментальні методи досліджень сейсмостійкості будівельних споруд.
 Інженерно-геологічні
дослідження і сейсмічний моніторинг. Сейсмічне районування і
мікросейсморайонування.
 Сейсмостійкі конструкції будинків та споруд.
 Проектування будинків та споруд з урахуванням вимог ЄВРОКОДу 8. Взаємодія фундаментів споруд
з основою.
 Коливання ґрунту, основ і фундаментів. Сейсмоізоляція споруд і конструкцій.
 Методи чисельного розв’язання динамічних задач будівельної механіки.
 Підготовка кадрів для будівництва.
 Паспортизація і залишковий ресурс будівель та споруд на сейсмонебезпечних територіях.
 Контроль якості будівництва - особливості і проблеми.
 Науково-технічний супровід будівель та споруд на сейсмонебезпечних територіях.


РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська

Російська

Англійська
УМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ

Для участі у конференції необхідно вчасно подати до оргкомітету:
1. Заявку на участь (форма додається);
2. Надрукований оригінал статті (1 прим.) та його електронну версію (можливо по E-mail);
3. Копію платіжного доручення (орг.внесок).

Організаційний внесок, що включає в себе витрати на публікацію праць, організаційні та поштові
витрати, складає 300 грн. для учасника з доповіддю (учасники без доповіді – 150 грн.).
Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць “Вісник ОДАБА”, що входить
до Переліку наукових фахових видань, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Оргкомітет має право відхиляти доповіді, що надіслані невчасно та не відповідають вимогам.
Проживання за рахунок учасників. Оплата учасниками за бронювання місць та проживання
здійснюється після прибуття.
Іноземні учасники мають можливість внести орг. внесок після прибуття на конференцію.
Гроші необхідно переказати на рахунок:
Центр НТТМ з АБ,
код 21028281, МФО 300023, р/р 26004000042102 у ПАО «Укрсоцбанк» м. Одеси, та вказати на
платіжному дорученні «Орг. внесок за конференцію ПТПБК» та повністю П.І.Б. учасника.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
Заявка на участь…..…..............… до 31.05.16 р.
Надання статті….......................... .до 01.08.16 р.
Оплата за участь в конференції... до 01.10.16 р.
Прибуття до м. Одеси........................ 25.10.16 р.
Робота конференції…...……....... 25-29.10.16 р.
Від’їзд учасників конференції........... 29.10.16 р.
КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ
в Одеській державній академії будівництва та архітектури за адресою м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ:
Проїзд від залізничного вокзалу: трамваєм № 28, маршрутним таксі 127 до зупинки «вул. Торгова»,
від автовокзалу − трамвай №5 (зупинка «Вул. Тираспольська») потім трамвай №28 (зупинка
«Вул. Торгова»).
Квитки на переїзд рекомендується учасникам придбати самостійно і завчасно.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 ОДАБА, телефон (048) 729-85-67, E-mail:
list@ogasa.org.ua, Факс: (048) 723-69-04, позначати: для «конференції ПТПСБ».
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Матеріали друкуються однією з робочих мов конференції. Вимоги до оформлення статей описані на
сайті ОДАБА (http://ogasa.org.ua) в розділі «Новини і інформація» - «Вимоги до оформлення статей
для публікації у Віснику ОДАБА». Посилання:
http://www.ogasa.org.ua/sobitiya/667-vimogi-do-oformlennya-statey-dlya-publkacyi-u-vsniku-odaba.html
Матеріали направляти за адресою:
Редакція «Вісника ОДАБА»
Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна.
Контактна особа: Антонюк Надія Романівна
тел. (048) 70-00-608; е-mail: antonuk_nr@mail.ru.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ
МІЖНАРОДНА
НАУКОВО - ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,
присвячена 90-річчю з дня народження доктора технічних
наук, професора
В’ячеслава Костянтиновича Єгупова
«ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
СЕЙСМОСТІЙКОГО БУДІВНИЦТВА»
25-29жовтня 2016 р.
Ваша адреса____________________________________
_______________________________________________
Телефон: роб. __________________________________
моб.: __________________________________________
E-mail _________________________________________
Прізвище______________________________________
Ім’я___________________________________________
По батькові_____________________________________
Вчений ступінь_________________________________
Вчене звання___________________________________
Посада________________________________________
Організація (фірма)______________________________
_______________________________________________
Назва доповіді__________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Визначить форму Вашої участі в конференції:
Виступ з усною доповіддю
Стендова доповідь
Як слухач

□
□
□

Направити до 31.05.2016 р.
в Оргкомітет конференції за адресою:

Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 ОДАБА,
або за тел. факсу (+38048)7236904,
e-mail: SvetlanaPetrash@ukr.net
ndch@ogasa.org.ua

