
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  

Оргкомітетом приймаються доповіді, в яких повідомляється про оригі-

нальні результати наукової або конструкторської роботи за участю 
авторів. Тези доповіді повинні включати: актуальність дослідження, су-
часний стан проблеми, мету роботи, оригінальні результати дослідження 
з позначенням особистого внеску автора, висновки, анотації на двох мо-
вах обсягом 4-6 строк кожна та посилання на використані джерела. Тези, з 
тексту яких не буде зрозумілий особистий внесок автора в отриманні 
результатів, будуть відхилятися редакційною колегією.  

Обсяг тез може становити від 2 до 6 повних сторінок формату А4 з по-

лями по 2 см з усіх боків, набраних шрифтом Times New Roman  

14 пт. з міжрядковим інтервалом ×1,2. Тези з незаповненими до кінця сто-

рінками будуть повертатися на доопрацювання.  

Для оформлення тез відповідно до вимог редакції необхідно завантажити з 

сайту Конференції https://sites.google.com/site/odabaphysicsconf файл шабло-

ну на обраній мові та замістити його текст своїм.  

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

Представлення заявок і тез доповідей  до 28 березня 2022 р. 

Початок роботи  7 квітня 2022 р. 

Матеріали буде видано окремим збірником. Матеріали, що не відпові-

дають встановленим вимогам до змісту, та ті, що надійшли пізніше вказа-

ного терміну, оргкомітетом до публікації не приймаються.  
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ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ВЧЕНІ! 
Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі V Всеукраїнської науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених  

«Фізичні основи сучасних технологій в будівельній індустрії», прове-

дення якої передбачено 7 квітня 2022 р. в Одеській державній академії бу-

дівництва та архітектури (ОДАБА). 

ОРГКОМІТЕТ 

Ковров А.В.  к.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, 
ректор Одеської державної академії будівництва та ар-
хітектури, голова оргкомітету; 

Кровяков С.О. д.т.н., доц., проректор з наукової роботи ОДАБА,  

                                  заступник голови оргкомітету;  

Писаренко О.М. к.ф.-м.н., доц., зав. кафедри фізики ОДАБА,  

заступник голови оргкомітету; 

Вілінська Л.М. к.ф.-м.н., доцент ОДАБА; 

Гохман О.Р. д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри фізики, Південноукраїн-
ський національний університет імені К.Д.Ушинського 
(м. Одеса); 

Гоцульський В.Я. д.ф.-м.н., зав. кафедри загальної фізики і фізики тепло-
енергетичних та хімічних процесів, Одеський націона-
льний університет імені І.І. Мечникова; 

Загинайло І.В. к.ф.-м.н., доцент ОДАБА; 

Затовська Н.П. ст. наук. співр. Міжвідомчого науково-навчального фі-
зико-технічного центру МОН та НАН України  при Оде-
ському національному університеті імені І.І. Мечникова; 

Колохов В.В. к.т.н., доцент, Придніпровська державна академія  

будівництва та архітектури (м. Дніпро); 

Лепіх Я.І. д.ф.-м.н., проф., віце-президент Українського фізично-
го товариства, голова Одеського регіонального відді-
лення Академії наук вищої школи України; 

Саницький М.А. д.т.н., проф., зав. кафедри будівельного виробництва, 

Національний університет «Львівська політехніка»;  

Сьоміна Ю.А.         к.т.н. голова Ради молодих вчених ОДАБА; 

Шинкевич О.С. д.т.н., професор, ОДАБА.  
 

Метою конференції є сприяння підвищенню якості освіти, формування 
професійно-значущих умінь, а також поліпшення практичної і науково-
теоретичної підготовки студентів та молодих вчених з фізики та інших тех-
нічних дисциплін. 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНА РОБОТА  

ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМКАМИ 

 ресурсо- та енергозберігаючі технології виробництва будівельних мате-

ріалів і конструкцій 

 фізико-хімічні процеси в будівельних матеріалах на різних стадіях їх 

формування та експлуатації 

 фізико-хімічні основи впливу та багатофункціональні нанодобавки на 

структуру та властивості будівельних матеріалів 

 електрофізичні технології у виробництві будівельних матеріалів 

 тепломасообмін у будівельних матеріалах та огороджувальних конс-

трукціях  

 захист будівельних матеріалів і конструкцій від агресивних фізичних і 

хімічних впливів 

 інноваційні рішення в будівельній фізиці для забезпечення комфортно-

го середовища для людини в будівлях і територіях 

 моделювання та оптимізація властивостей будівельних матеріалів 

 моделювання та оптимізація енергоефективності будівель і споруд 

УМОВИ УЧАСТІ 

Направити в оргкомітет до 28 березня 2022 р: 

1. Заявку на участь (зміст заявки наведено нижче); 

2. Електронний файл з текстом тез доповіді в форматі  

MS Word 97–2003 (розширення «.doc»).  

Тези на конференцію подаються українською, російською або англійсь-

кою мовами. Рішення про включення матеріалів до збірника приймає реда-

кційна колегія, до якої входять члени Оргкомітету. 

У заявці на участь в конференції потрібно вказати: прозвище, ім’я, 

по-батькові, місце навчання і номер академічної групи (або місце роботи) 

автора, прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посаду, науковий сту-

пень і вчене звання (при наявності) наукового керівника, контактні данні 

(e-mail, телефон, поштову адресу), яка форма участі планується (виступ з 

доповіддю і друк тез, лише друкування тексту тез доповіді, лише участь в 

дискусії), а також тему Вашої доповіді. Для доповідей за авторством кіль-

кох авторів слід надати данні про всіх співавторів. 


