
 Для участі в конференції кожному учасни-
ку конференції необхідно: 
 

– до 20 жовтня 2021 року зареєструватись для 
участі у конференції на сайті конференції:  
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2021  

 
– до 20 листопада 2021 року подати матеріали 

доповіді в електронному вигляді на сайт конференції:   
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2021  
 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді наве-
дені за адресою:  
https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/egeu/a_rule.p
df  
 

Інструкця для автора з подання доповіді на кон-
ференцію наведена за адресою:  
https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/egeu/a_guide
_itb.pdf  
 

Робочі мови: українська, англійська. 

Іноземні учасники конференції, при необхідності, 

забезпечуються перекладом доповідей. 

 

Матеріали доповідей, розглянутих та 

схвалених на конференції, будуть рекомендовані 

до опублікування в фахових виданнях ВНТУ, вклю-

чених до переліку МОН України: журнал “Вісник 

ВПІ”, електронний журнал “Наукові праці ВНТУ”, 

міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні 

технології, матеріали і конструкції в будівництві”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вимоги до оформлення матеріалів 

1. Матеріали доповіді повинні містити коротку 
характеристику загальної проблеми та актуальності 
нерозв’язаних задач з обов’язковим посиланням на 
літературні джерела; формування задач, що розгля-
даються; характеристику методу розв’язання цих за-
дач; отримані результати; висновки; список літерату-
рних джерел. 

2. Вимоги до оформлення статей для публікації 
розміщені на сайті конференції. 
Структура статті: 

УДК 

Автори (ініціали, прізвище, науковий ступінь,  

вчене звання, назви установ, де працюють автори) 

Назва статті 

Анотація 

Вступ 

Основний текст 

Висновки 

Список використаної літератури 

Відомості про авторів. 

У статті застосовуються одиниці Міжнародної си-

стеми (CI). 

 

Список літератури оформлюється згідно ДСТУ 

8302:2015. 

 Список складається за чергою посилань в тексті. 

Після списку літератури наводиться повна назва 

кафедри (підрозділу) ВНТУ, що рекомендує статтю 

до опублікування. 

Відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові 

(повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада та 

повна назва установ де працюють співавтори, номери 

телефонів, адреси електронної пошти.  

Якщо стаття оформлена з порушенням зазначених 

вимог та правил, то редколегія після попереднього 

розгляду може відмовити автору в її публікації. До 

статті можуть бути внесені правки редакційного ха-

рактеру без згоди автора. 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України  

Вінницька обласна державна адміністрація 

Вінницький національний технічний  

університет (ВНТУ) 

Вінницьке регіональне відділення 
Академії будівництва України (АБУ) 

Факультет будівництва, теплоенергетики  
та газопостачання (ФБТЕГП) ВНТУ 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

Міжнародна 

науково-технічна конференція 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В  

ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Присвячена 90-річчю з дня народження  

професора кафедри БМГА М.Ф. Друкованого 
(в online режимі) 

 

 
Вінниця  

23-25 листопада 2021  року 
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Метою конференції є розробка та обговорення про-
позицій щодо розв’язання  теоретичних та практичних за-
дач в галузі інноваційних технологій будівельного вироб-
ництва, сучасних матеріалів та конструкцій, інженерних 
мереж, а також їх енергетичної, екологічної  та економічної 
ефективності. 

Напрямки роботи конференції: 
Будівельні конструкції. 
Будівельні матеріали та вироби. 
Механіка ґрунтів та фундаменти. 
Технологія будівельного виробництва. 
Моделювання процесів будівельного виробництва. 
Організація, управління та економіка в будівництві. 
Інженерні мережі будівель та споруд. 
Енергоефективність в будівництві, ЖКГ та промисловості. 
Інноваційні технології комп’ютерного проектування, доку-
ментування і управління проектами об’єктів будівництва. 
 

ПРОГРАМА РОБОТИ 

23  листопада 2021  р. 

800–1100      – реєстрація учасників конференції; 
1100 – 1330  – пленарне засідання; 
1330–1430    – обідня перерва; 
1430–1800     – святкові заходи з нагоди ювілею  

                      М.Ф. Друкованого. 
 

24  листопада 2021 р. 

900–1300   – робота секцій; 
1300–1400 – обідня перерва; 
1400 – 1800  – робота секцій; 

 

25  листопада 2021 р. 

1000–1300   – робота секцій; 
1300–1400 – обідня перерва; 
1400 – 1430 – закриття конференції. 

Програма конференції може корегуватись в за-

лежно від епідеміологічної ситуації. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Голова – Біліченко В.В., ректор ВНТУ (Україна);  

члени комітету: Грабко В.В. – перший проректор, 

проректор з наукової роботи та міжнародного співро-

бітництва ВНТУ (Україна); Очеретний А.М. – засту-

пник міського голови м. Вінниці; Генчо Христов Па-

ничаров – доцент кафедри "Будівництво споруд та 

будівель" Варненски Свободен Университет "Черно-

ризец Храбър" (Болгарія);   Гіренко Т.М. – генераль-

ний директор концерну “Поділля” (Україна);        

Джеджула В.В. – професор кафедри інженерних сис-

тем у будівництві (ІСБ) ВНТУ; Дудар І.Н. – професор 

кафедри будівництва міського господарства  та архі-

тектури (БМГА) ВНТУ; Іоан Русу – професор техніч-

ного університету “Георгій Асакі” (Румунія);     

Швець В.В. – доцент, завідувач кафедри БМГА 

ВНТУ; Раймондас Садзевічус – професор інституту 

гідротехнічного будівництва (Литва);  Ратушняк Г.С. 

– професор, завідувач кафедри ІСБ ВНТУ;              

Рекута О.С. – начальник управління містобудування 

та архітектури Вінницької ОДА (Україна);             

Ротштейн А.П. – професор Єрусалимського політех-

нічного інституту (Ізраїль); Сердюк В.Р. – професор 

кафедри БМГА ВНТУ; Уйма Адам – професор 

Czestochowa University of Technology (Польща);   

Ткаченко С.Й.– професор кафедри теплоенергетики 

(ТЕ) ВНТУ; Степанов Д.В. – в.о. завідувача кафедри 

ТЕ; Валентина Василенко – професор Лісабонського 

університету “Нова” (Португалія). 

ОРГКОМІТЕТ (робоча група) 

Голова: Меть І.М. – декан ФБТЕГП ВНТУ. 
Заступники голови: 

Богачук В.В. – начальник науково-дослідної час-
тини ВНТУ; 

Джеджула В.В. – заступник декана з наукової ро-
боти та міжнародного співробітництва ФБТЕГП 
ВНТУ.  

Члени групи:  

Циркун В.Є. - проректор з перспективного 

розвитку та інфраструктури; Нечепуренко Л.М. – 

головний бухгалтер; Дудар І.Н. – професор кафедри 

БМГА ВНТУ; Моргун А.С. – професор кафедри БМ-

ГА ВНТУ; Ратушняк Г.С. – завідувач кафедри ІСБ 

ВНТУ; Степанов Д.В. – в.о. завідувача кафедри ТЕ; 

Швець В.В. – завідувач кафедри БМГА ВНТУ;       

Бабак Н.В. – інженер кафедри ТЕ. 
 
Посилання на пленарне та секційні засідання буде 

розміщено на сайті факультету та на сайті конференції. 
Теми доповідей, розглянутих та схвалених на конфе-

ренції і рекомендованих до публікації, будуть оголошені 
на заключному пленарному засіданні конференції. 

 

Михайло Федорович Друкований -  відомий учений у 

галузі шахтобудівництва, буровибухових робіт, технології 

будівельного виробництва. 

Народився 20 листопада 1931 року в селі Ометинці 

Немирівського району Вінницької області. Після закінчен-

ня в 1951 році середньої школи, Друкований М. Ф. посту-

пив у Дніпропетровський гірничий інститут на спеціаль-

ність «Шахтне будівництво». Більше 60 років свого життя 

Михайло Федорович присвятив науково-педагогічний ро-

боті. У 1959 році поступив в аспірантуру і в 1961 році захи-

стив кандидатську дисертацію. В 1965 році захистив док-

торську дисертацію. 

З 1962 по 1974 роки працював у Національній акаде-

мії наук України, де організував відділ механіки вибуху 

Інституту геомеханічної механіки НАН України.  

З 1974 року професійна і наукова діяльність Михайла 

Федоровича пов’язана з Вінницьким національним техніч-

ним університетом. У 1975 році він заснував будівельний 

факультет, у якому працює до сих пір. Працював на        

посадах декана факультету, завідувача кафедри, заступника 

директора з наукової роботи Інституту будівництва, тепло-

енергетики та газопостачання, на даний час - професор 

кафедри Будівництва, міського господарства та               

архітектури. 

Під науковим керівництвом Друкованого М. Ф. захи-

щено 5 докторських та 60 кандидатських дисертацій, у то-

му числі 7 кандидатських дисертацій захищені громадяна-

ми арабських країн. Опубліковано більше 350 наукових 

праць, у тому числі 65 монографій, підручників і довідни-

ків, отримано більше 60 патентів. 

Діяльність Друкованого Михайла Федоровича високо 

оцінена нашою державою. Нагороджений «Знаком шахтар 

ської слави» III ступеня, медаллю «За доблестный труд», 

медаллю «Ветеран праці» та медаллю «Відмінник освіти», 

«Заслужений винахідник». 

Професор Михайло Федорович Друкований — над-

звичайно талановита людина, видатний науковець: у 1990 

році Американським біографічним інститутом визнаний 

людиною року, в 2000 році Оксфордським університетом -

людиною другого тисячоліття. 

Адреса для спілкування, контактні телефони 

      Меть І.М. 

      Деканат ФБТЕГП ВНТУ 

      Хмельницьке шосе, 95 

      м. Вінниця, 21021, Україна. 

тел. (097)171-21-52 – Меть Іван Миколайович; 

тел. (068)340-14-51 – Джеджула В’ячеслав Васильович,  

E-mаil: djedjula@vntu.edu.ua    

mailto:djedjula@vntu.edu.ua

