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. ДЕРЖАВНИЙ DИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЯ ЗА 

«ПРИДНIПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ Б'УдtDНИЦТВКJIАД А ТА АРХIТЕКТУРИ» 

НАКАЗ 
м. Д11fnpo 

Про проведения 111 науково-nрактичноi' 

t(онференцi'i студентiв ДВНЗ ПДАБА 

З метою розвитку науковоi· творчостi студентiв, залучення i'x до вирiшення 

аl\.'Туалъних завдань сучасноi' науки, розвитку единого науково-освiтнього 

простору, встановлення контактiв мiж майбутнiми колегами та
 пiдвищення 

якостi пiдготовки квалiфiкованих фахiвцiв ДВНЗ ПДАБА
 

НАКАЗУЮ 

1. Провести III науково:-практичну конференцiю студентiв ДВНЗ 

· «Приднiпровська державна академiя будiвництва ta архiтектури». . 

2. У зв' язку з карантинними обмеженнями, конференцiю провести у з
аочному 

форматi. 
, · ~ 

З ;' Затвердити органiзацiйний комiтет конференцiI (Додаток 1 ). 

4. Заступникам деканiв з н_ауковоi' роботи до 16 квiтня 2021 року подати до 

радника ректора з науково-видавничоi' jюботи Тимошенко О. А. тези 

доповiдей студентiв для розмiщення у електронному збiрник
у те~ доповiдей. 

Правила оформления тез наведено у Додатку 2. 

5. Раднику ректора з· науково-видавничоi' роботи Тимошенко О. А. 

забезпечити видання збiрнику в електроннiй вepcii' тез доповiдей до 

30 квiтня 2021 року. 
6. Контроль за виконанням наказу покласти на т. в. о. проректор

а . з науково-

педагогiчноi', кадровоi' та виховноi' роботи Данiшевського 
В. В. · 

Ректор 

Проект наказу вносить: 

Голова Ради 

молодих вчених 

: • _,,/' 1 

l 1o;vc1/,o 
//~лександра КОНОНОВА 

~ Микола слвИЦЬкий . . .. . 

Погоджено: 

Т. в. о. проректора з науково

педагогiчноi', :кадровоi та ~ИХОВН~l 

роб ти . 

__ Владислав ДА~ШЕВСЬКИЙ 

ий юридичного вiддiлу 
_/ В' ячеслав АЮСТРАТ - ~_.,...,,.__ . . 



ДОДАТОК 1 

}{о накв:,у N1J fi ,(_ вiд (_ {} f._ :!!:}!1z,. 
«J Jpo rrr·юнсдст,я Jlf наукооо-нрактично·i 

ко11Фсrсннi '1 tтудентirt ДВНЗ ПДАБА)> 

( 'КЛАД OPl 'KOMl'f•:тy 

Cщ,1щt,kt1i1 М . В . , рсКl'ор ДВНЗ << Гlриднiпровська. державна академ 1я 

t~: дiнн 1щ1 в::t та арх iтсктури », голова оргкомiтету. 

"' Данi шевський В . В. , т. в . о. проректора 1 науково-педагоriчноi", кадрово'i та 

виховно'i роботи, заступник голови оргкомiтету. 

3. Кононова О . €., голова Ради молодих вчених . 

-+ . Махiнько М. М., директор навчально-наукового iнституту iннованi йних 

освiтнiх технолоriй. 

5. Нiкiфорова Т. Д. , декан будiвельного факультету. 

6. Петренко А. О., декан факультету цивiльноi' iнженерi"i та eкoлorii 

7. Тютсрсв 1. А. , декан факультету iнформацiйних технолоriй та механiчно'i 

iнженерi"i. 

8. Фiсуненко П. А., декан економiчного факультету. 

9. Челноков О. В., декан архiтектурного факультету. 

1 О. Тимошенко О. А. , радник ректора з науково-видавничоi' роботи. 



ДОДАТОК 2 

/t() наюпу NoG_/ __ niд :; Oif ~(;{.,f;;_ _ 

(< Ilrю нrющ,щення HI наукоrю~практично·i 

ко11фсrс~щi 'i СТ)'J\снтiн Д.АН1 ПДАБА>~ 

11РАН11ЛЛ ОФ(Н•МJ1•: 1111я Tf:1 ДOПOfll/lEЙ 

'l!!..н·piн . 1tt tшttфcprшtii' формую, 1.ся н« ,акнмн сскцiими-

наt1рамk'11МИ: 

- дрхiтектури 

- Будiвництво 

- Економiка 

- lнформацiйнi технолоrii' в науцi та освiтi 

- Механiчна iнженерiя 

- Цивiльна iнженерiя та еколоriя 

J. Обсяг тез доповiдей - до трьох повних сторiнок тексn (1 ., 2 або 3). 

Текст тез наводиться украi'нською або англiйською мовами та оформлюсrься 

тiльки з використанням формату Microsoft Word (вepcii' не нижче 6.0) , 

шрифтом Times Ne\v Roman, розмiр шрифта 12 pt. Використовувати стиль 

тiл ьки <<обычный». Текст друкусrься з рядками через 1 iнтервал . 

2. Текст наводиться в умовнiй рамцi з полями : лiворуч , праворуч та 

1верху 25 мм , знизу - 30 мм . УДК друкусrьс11 жирним шрифтом . Наступна 

строка - назва роботи друкусrься великими лiтерами (жирним шрифтом ). 

Перенесенн.я слi в у назвi роботи не дозвол.ясrься. 

Пi сля назви роботи, пропустивши один рядок, друкуються iнiцiали та 

прi1вища авторiв малими лiтерами (жирним шрифтом ), вченi звання та 

Нi1уковi ступе в i. 

На наступному рядку друку(;"rься малими лiтерами повна назва мi
сця 

роботи атора (курсивом) , пiсля 'ЮГО, пропустивши один рядок, наводиться 

uсновний ·1· екст (абзац - 1 см). 

Далj - через рядок - основний текст тез. 



Склнлоni чнстн1н1 тскс·1у тt' •= (J,с11р11им та кvрсивом) 

Постано«ка np()(l.fll'MU. Мета дос,лiдже1111я. Ре1у11ьтати доСJ1iдження. 

Вис11011ки. 

Внрiннювнння нu·з1JН робо. и, 11рi ·шиш. arrropiв i назви вищоrо навчального 

з.аКJН\Д)' - Н\Ю 1.: сrс:юшi », ниri1•Н10f)ИJIIISI OCIIЩШOr'O тексту роботи - «по 

111\\РНН\ 11 . 

Грзфiчю-tй матсriа.11 (н ,щасться у форматi JPE(,), матсматичнi формули й 

i но·1емнi слова виконуються тiльки з використанням комп'кrrерно·1 те
хнiки та 

Р(' ' ~ гз I1юнуються «по середине» по тексту. 

Персл iк використаних джерел оформлюсться вiдповiдно до ДСТУ 8302 . 

В текстi тез надаються посилання на використанi джерела в кв
адратних 

.::~_ужках. Наприклад, [ 1 ; 4]. 

Файл тез надсиласться електронною поштою за адресою: 

mitomdnipro1997@gmail.com 

Бажано запросити шдтвердження отримання матер1алу. Тема 

електронного листа та назва файлу повиннi вiдповiдати прiз
вищу першого 

автора работи та напрямку секцi1 (наприклад, «It1анов-6удit1ництво») . 

Розшнрення файлу - doc (docx). 

Тезн необхiдно надiслатн до 16 квiтня 2021 р. на електронну адресу 

mitomdnipro1997@gmail.com 

Додаткова iнформацiя за телефоном: 

(050) 452-43-63 моб. - Тимошенко Олена Анатолi'iвна 



Зразок оформлення тез 

УДК691.116 

РОЗ ВИТОК ДЕРЕВ' ЯНОГО ДОМОБУДIВНИЦТВА : HOBI МАТЕРIАЛИ 
НА OCHOBI ДЕРЕВИНИ I ПИЛОМАТЕРIАЛIВ, 

УХ МОЖЛИВОСТI I ОБМЕЖЕННЯ 

Шехоркi11а С. €. , к .т. н ., доц. ; Бердннков М. Р., аспiрант 

Дер.жавний вищий 11авчш1ы1ий заклад 

<<Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури» 

Постаногка про6леми. Застосування дерев'яних конструкцiй обмежусrься 

розмiрами пиломатерiалiв, недостатньою несучою здатнiстю та жорсткiстю елементiв. 

Необх iднiсть збiльшення розмiрiв, прольотiв елементiв та навантажень на них , а також 

пошук ресурсоефективних технiчних рiшень з можливiстю використання некондицiйних 

матерiалiв або сировини повторного використання призвела до появи iнженерних виробiв 

з деревини . 

Мета дослiдження. Конструкцii' з клесноi' деревини широко розповсюдженi в 

свiтовiй практицi будiвництва. Конструкцiйна клеtна деревина - це ресурсоефективний 

iнженерний вирiб , який складаtться з декiлькох шарiв пиломатерiалiв, склеtних по 

довжинi , i вiдрiзнясrься високими фiзико-механiчними властивостями , довговiчнiстю, 

вогнестiйкiстю, легкiстю обробки та екологiчнiстю . Попередньо просушенi пиломатерiали 

(не бiльше 15 % залишковоi' вологостi) з видаленими дефектними дiлянками зрощуються 

по довжинi i склеюються пошарово пiд тиском . Технологiя зрощування по довжинi й 

склеювання дозволяt отримувати великорозмiрнi елементи. Клеtнi дерев'янi конструкцii' в 

Украi'нi застосовуються у будiвництвi малоповерхових iндивiдуальних будiвель, а також в 

елементах сiльськогосподарських та громадських будiвель i споруд [ 1-4]. 

Результати дослiдження. Перехресно-клеснi (CLT) панелi - нове поколiння 

iнженерноi' думки в дерев'яному будiвництвi. Вiдмiнною особливiстю даних виробiв с 

пошарове склеювання пиломатерiалiв пiд прямим кутом один до одного, що дозволяс 

отримати матерiал з однорiдними властивостями в рiзних напрямках . СLТ-панелi 

використовуються для зведення несучих стiн, перекриттiв та перегородок малоповерхових 

та багатоповерхових будiвель. Дана технологiя набирас дедалi бiльшу популярнiсть в 

краi'нах €вропи, США, Канадi та iн . , проте в Украi'нi наразi не представлена. 

Крiм деревоклесних матерiалiв, в яких в якостi основних елементiв 

використовуються пиломатерiали, icнyt сiмейство перспективних деревокомпозитних 

конструкщиних матерiалiв, об'сднаних загальним найменуванням конструкцiйна 

композитна деревина. 

Найбiльш вiдомi продукти даноi' групи LVL, PSL, LSL, OSL. Ух вiдрiзняt висока 

однорiднiсть i стабiльнiсть властивостей, повнота переробки первинноi' деревноi' сировини 

(до 75 %) i нежорсткi вимоги до складу цiE:i' сировини (в деяких випадках може 

використовуватися не тiльки хвойна деревина, але iншi доступнi мiсцевi породи) . 

LVL - брус, склеtний з листiв односпрямованого лущеного шпону (з паралельним 

розташуванням волокон в сумiжних шарах). Виготовлясться у виrлядi плит, брусiв, до~ок. 

Ширина обмежена виробничим обладнанням (зазвичай 12 ... 15 м), довжина - розм1ро~ 

транспортних засобiв. З LVL виrотовляють плоскi i просторовi кон~трукцii', в :ОМУ_ чисш 

для великопрольотних споруд ·- балок, ферм, рам, стельових, шдлоrових 1 стшових 

елементiв. PSL - брус, склесний з довrих смуr шпону (довжиною вiд 1 ООО мм) , укладених 

в шарах паралельно (по однiй oci). Використовусrься в будiвництвi великопрольотних 

конструкцii', балок суцiльноrо та складеноrо перерiзу, опор зi значним навантаженням 

тощо. LSL - брус, виrотовлений з довrих плоских стружок, уклад~них парале~ьно, тс1 

ОSС-брус - клеtний матерiал, в якому в якостi структурних елемент1в, також як 1 в LSL, 



в111\"ористовуються дов1 · i плоскi стружки, але в два рази к
оротшi. За фiзико-механjчними 

характеристиками обидва матерiал
и поступаються PSL та [,VL, тим не менше в процесi i"x 

uиробннцтва J\осягасться мnксим~
ыш глибина переробки деревноi· с

ировини i можна 

використовувати низькосортну деревину. / ,S/.., i ОS/_,-вироби використовуються для 

вю'Отовл~ння стiйок i риrслiв кnркuсних
 будинкiв. 

Короткий uгляд фiзико-механiч
них властивостсй iнженерних 

виробiв з деревини 

приведено в таблицi, Таблиця 

Короткий 01-;1яд фiзнко-механiч
1-1их властивостей пиломатерi

алiв 

та i11же11ер11их оиробiо з дерс
вини 

Нш1менування Мiщ,iсп, на 1гин , МПа 

Модуль пружностi 

паралсльно волокнам, Густина, кг/м3 

МПа 

Брус С\4 14 7000 290 

КлеЕ:ний брус GL28h 28 12600 410 

LVL-бpyc 40 14000 550 

PSL-бpyc 42 15200 720 

LSL-бpyc 34 10600 430 

Примiтка: приведено стандартнi або серед
нi значення згiдно даних виробник

iв. 

Висновни. Iнженернi вироби з деревини значно переважають традицiйнi 

пиломатерiали суцiльного перерiз
у за своi'ми фiзико-механiчними п

араметрами. При цьому 

застосування цих виробiв дозво
ля€ створювати будiвлi та соор

уди, якi вiдповiдатимуть 

сучасним стандартам стiйкого р
озвитку та циркулярноi' ресурсо

ефективноi" економiки за 

рахунок можливостi використання сировини низькоi' якостi, рециклiнгу продуктiв 

демонтажа дерев'яних конструк
цiй тощо. 
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