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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 



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 університету, 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 «Стікон»; 

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. 

mailto:antonuk_nr@mail.ru


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 сейсмо-стійкості будівельних споруд. 

 Інженерно-геологічні дослідження і сейсмічний моніторинг. Сейсмічне районування і 

мікросейсмо-районування.  

 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 (оргвнесок). 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 
 

Організаційний внесок, що включає в себе витрати на публікацію тез доповідей, 

організаційні та поштові витрати, складає 300 грн. для учасника з доповіддю (учасники без 

доповіді – 150 грн.) і перераховується або переводиться на рахунок з указуванням на 

платіжному дорученні «Оргвнесок за участь в конференції» та П.І.П. (повністю) учасника 

(доповідача). 

Планується видання доповідей окремим збірником праць конференції и публікація 

окремих доповідей, рекомендованих оргкомітетом, у збірнику наукових праць “Вісник 

ОДАБА”, що входить до списку ВАК України. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей (збірник праць конференції). Розмір аркушу 

А5. Обсяг від 1 до 3 сторінок. Всі поля по 2 см. Абзацний відступ 0.5 см. Вирівнювання за 

шириною. Times New Roman, 10 pt, одинарний інтервал, переноси не допускаються. 

Анотація не потрібна, УДК не вказується, неможна додавати таблиць, рисунків і списку 

літератури.   

 

НАЗВА ТЕЗ (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, Times New Roman, 10 pt, напівжирний, по центру), 

після назви один рядок пропустити   

 

Прізвище І.П., вчене звання, ступінь,  

(установа і посада, курсів Times New Roman, 10 pt, по центру) після авторів один рядок 

пропустити   

 



 

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: visnuk_odaba@ukr.net 

 

Оргкомітет має право відхиляти доповіді, що надіслані невчасно та не відповідають 

вимогам. 

 

Іноземні учасники можуть внести оргвнесок під час реєстрації.  

Проживання за рахунок учасників. Оплата за бронювання місць та проживання 

проводиться після прибуття 
  

Реквізити для перерахування оргвнеску: 

ЦЕНТР НТТМ з АБ, Код 21028281, МФО 300023 
Розрахунковий рахунок №26004000042102 в ПАС «Укрсоцбанк» 
 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 
 

Заявка на участь…..…..............… до 31.05.16 р. (продовжено до 20.09.2016 р). 

Надання статті….......................... .до 01.08.16 р. (продовжено до 20.09.2016 р). 

Оплата за участь в конференції... до 01.10.16 р. (продовжено до 30.09.2016 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». 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:visnuk_odaba@ukr.


ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

25.10.2016 (вівторок)  

10.00- 16.00 – реєстрація учасників конференції 

 

26.10.2016 (середа) 

9.00 – 10.00 - реєстрація учасників конференції 

10.00-11.00 – Офіційне відкриття конференції 

Вітальне слово ректора Одеської державної академії будівництва та архітектури, проф. 

Коврова Анатолія Володимировича. 
Вітальне слово першого заступника директора ДП НДІБК з наукової роботи, проф. 

Немчинова Юрія Івановича. 

Вітальне слово ректора Одеського національного морського університету, проф. Руденко 

Сергія Васильовича. 

Вітальне слово голови НТР ДП НДІБК, Президента УТМГГФ, проф. Кривошеєва Петра 

Івановича. 

Вітальне слово директора ТОВ «Стікон» Крючкова Леоніда Яковича 

Вітальне слово представника міської влади (на погодженні). 

 

11.00 – 14.00 – Пленарне засідання 

Модератори          П.І.Б. (на погодженні) 

          П.І.Б. (на погодженні) 

 

11.00 – 11.15 
Єгупов Костянтин 

Вячеславович,  

д.т.н., проф.,  
 

Розвиток просторових методів розрахунків 

сейсмостійких будівель. 

11.15  -11.30 Немчинов Юрій Іванович, 

д.т.н., проф., перший 

заступник директора ДП 

НДІБК з наукової роботи 

На погодженні 

11.30 - 11.45 Дорофеєв Віталій 

Степанович 

д.т.н., проф., завідувач 

кафедрою ЗБіКК ОДАБА 

На погодженні 

11.45 – 12.00 Кендзера Олександр 

Володимирович,  

к.ф.-м.н., заступник 

директора з наукових 

питань Інститута 

геофізики ім. С.І. 

Субботіна НАН України 

Стан і проблеми розвитку сейсмологічних 

досліджень для сейсмостійкого 

проектування 

12.00 – 12.15 Пустовітенко Белла 

Гаврилівна,  

д.ф.-м.н., проф.  

Энергетические спектры прогнозных_ 

сейсмических воздействий для 

ответственных объектов строительства в г. 

Ялта 



12.15 - 12.30 Черкез Євген 

Анатолійович,  

д. г.-м. н., проф. кафедри 

інженерної геології і 

гідрогеології ОНУ імені 

І.І.Мечникова 

Гидрогеологические условия и локальная 

сейсмическая опасность территории  

12.30 -12.45 Городецький Олександр 

Сергійович.,  

д.т.н., проф. 

На погодженні 

12.45 – 13.00  Кривошеєв Петро 

Іванович, 

канд. техн. наук, 

професор, президент 

УТМГГФ 

Ефективні сейсмостійкі конструкції 

каркасних промислових будинків з сіткою 

колон 6 х 12 м 

13.00 – 13.15 Сенаторов Володимир 

Миколайович, канд. техн. 

наук, доцент, зав.відділу 

ДП НДІБК 

Козелецький Петро 

Максимович, член 

Президії УТМГГФ 

Ефективність врахування міжнародного 

досвіду у вирішенні комплексних проблем 

взаємодії основ, фундаментів та конструкцій 

будівельних об’єктів в сейсмічних умовах 

13.15 – 13.30 Вербицький Сергій 

Тарасович 

На погодженні 

13.30 – 13.45 Клячко Марк Абрамович На погодженні 

13.45 – 14.00 Мар’єнков Микола 

Григорович, д.т.н., с.н.с., 

завідувач відділу 

Бабік Костянтин 

Михайлович, канд. техн. 

наук,  завідувач лабораторії  

К вопросу сейсмостойкости многоэтажных 

и высотных каркасных зданий 

мегаполисов Украины при землетрясениях 

интенсивностью 6 и 7 баллов 

 

14.00 -15.00 – Обідня перерва 

 

15.00 - Екскурсія по будівельним об'єктам ТОВ «СТІКОН» 

 

27.10.2016 (четверг) 

10.00 – 13.00 – Секційне засідання 

Модератори          П.І.Б. (на погодженні) 

          П.І.Б. (на погодженні) 

 

13.00 -14.00 – Обідня перерва 

 

 



14.00 – 17.00 – Секційне засідання 

Модератори          П.І.Б. (на погодженні) 

      П.І.Б. (на погодженні) 

 

18.30 -  Дружня вечеря 

 

В рамках другого дня конференції ТОВ «ЛІРА САПР» проводить мастер-клас 

«Комп'ютерне моделювання конструкцій будівель і споруд за допомогою ПК ЛІРА-

САПР». 

Запрошуємо ВАС і Ваших колег взяти участь у роботі  конференції  та  секції.  

Учасникам конференції надається 10% знижка на придбання і оновлення програмних 

продуктів ТОВ ЛИРА САПР. 

На секції будуть представлені нові версії програмних комплексів сімейства ЛІРА: 

 Програмний комплекс  «ЛІРА САПР 2016» 

 Програмний комплекс  «МОНОМАХ-САПР 2016» 

 Програмний комплекс  «САПФІР-3D 2016» 

 Програмний комплекс  «ЕСПРІ 2016». 

Бажаючі можуть виступити з доповідями. 

При бажанні взяти участь в роботі мастер-класу прохання заповнити заявку. 

 

28.10.2016 (п'ятниця) 

 

10.00 – 13.00 – Секційне засідання 

Модератори          П.І.Б. (на погодженні) 

      П.І.Б. (на погодженні) 

 

13.00 - Підведення підсумків роботи конференції, прийняття рішення, відповіді на 

запитання.  

            Закриття конференції. 

 

Для бажаючих по завершенні конференції може бути організована екскурсія до «Музею 

коньячного діла Шустов» з класичною дегустацією (оплачується окремо. Вартість 

екскурсії – приблизно 200 грн/люд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 _______________________________________________________________________________________ 
 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

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                  □    

 

Участь в роботі мастер-класу «Комп'ютерне моделювання конструкцій будівель і споруд 

за допомогою ПК ЛІРА-САПР». 

так      □  

 ні □  

 
 

Направити до  31.05.2016 р. (ПРОДОВЖЕНО ДО 20.09.2016 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 

 

 

 

mailto:SvetlanaPetrash@ukr.net
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