
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі II науково-

технічної конференції "Геофізичні технології і геопросторове 

моделювання в задачах геотехніки, інженерної геології, сейсмології 

та будівництва", що відбудеться 26-29 травня 2020 р. в місті Дніпро 

(Україна) за підтримки ТОВ «ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС» – провідної 

компанії, що спеціалізується в галузі інженерної геології, геофізики, 

геодезії, моніторингу та проектування. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Малоглибинна сейсмо- та електророзвідка. Георадарні дослідження. 

 Геопросторове моделювання при прогнозі небезпечних процесів. 

 Моделювання гідродинамічних та геоміграційних процесів. Методи 

оцінки гідрогеомеханічної стійкості ґрунтових масивів.  

 Сейсмічний моніторинг. Сейсмічне районування і 

мікросейсморайонування.  

 Подовження строків експлуатації будівель та споруд енергоблоків 

АЕС. 

 Методи і результати розрахунків на стійкість. Проектування будівель 

та споруд з урахуванням геофізичної та сейсмологічної інформації 

(АЕС, ГЕС, ТЕС, ВЕС, сонячні електростанції, нафто- та газопереробні, 

металургійні, хімічні та гірничовидобувні підприємства, цивільні 

об’єкти). 

 Моніторинг технічного стану будівельних конструкцій. 

 Сучасні геодезичні технології. 

 Вітчизняні та міжнародні нормативні документи з питань геотехніки, 

інженерної геології, сейсмології та будівництва. Розробка та адаптація в 

умовах України. 

 

Для участі в конференції запрошуються фахівці, які мають досвід 

роботи із зазначених питань, представники виробничих підприємств і 

органів місцевої влади. 

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Українська, російська, англійська 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прядка Володимир Анатолійович – директор 

ТОВ «ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС» (голова); 

Білашенко Ольга Геннадіївна – к.геол.н., заступник начальника 

управління – начальник відділу природоохоронних заходів управління 

охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики 

Дніпровської міської ради; 

Галат Віктор В’ячеславович – директор технічний 

ПРАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»; 

Довбніч Михайло Михайлович – д.геол.н., завідувач кафедри 

геофізичних методів розвідки НТУ «Дніпровська політехніка»; 

Кендзера Олександр Володимирович – к.ф-м.н., чл.-кор. 

НАН України, заступник директора з наукових питань Інституту 

геофізики ім. C.I. Субботіна; 

Лящук Олександр Іванович – к.ф.-м.н., заступник начальника 

Головного центру спеціального контролю, начальник центру 

застосування засобів спеціального контролю та науково-дослідної, 

випробувальної роботи;  

Оглобля Олександр Іванович – професор, д.т.н., директор 

Українського державного науково-дослідного і проектно-

вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект»; 

Рижов Дмитро Іванович – к.т.н., начальник відділу сейсмостійкості 

ядерних установок та кваліфікації обладнання Державного науково-

технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки; 

 

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Віктосенко Ірина Андріївна 
0503429888 

0973126729 

 

 

E-mail: stroymaks@ukr.net 

mailto:stroymaks@ukr.net


 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Конференція відбудеться в м. Дніпро 26-29 травня 2020 р. в Bartolomeo Best 

River Resort , який вдало розташувався на живописному березі р. Дніпро, поруч 

з історичним центром м Дніпро, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна 

Перемоги, 9б, сайт: https://bartolomeo.com.ua 

НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ 

Матеріали конференції (тези доповідей) необхідно надіслати до 

Оргкомітету не пізніше 11 травня 2020 р. Тези доповідей будуть видані 

окремою збіркою праць конференції. 

Вимоги до оформлення тез доповідей. Розмір аркушу А5. Обсяг від 1 до 2 

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 та УДК, таблиці, рисунки і список літератури не 

приводяться.   

НАЗВА ТЕЗ (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, Times New Roman,  

10 pt, напівжирний, по центру),  

після назви один рядок пропустити   
Прізвище І.Б., вчене звання, ступінь,  

(установа і посада, курсив Times New Roman, 10 pt, по центру)  
після назви один рядок пропустити   

Адреса: Times New Roman, 10 pt, напівжирний 

Е-mail: Times New Roman, 10 pt, напівжирний 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ  

1. Учасники конференції надсилають на адресу секретаріату 

конференції заявку (до 18.05.2020 р.) і тези доповідей (до 

11.05.2020 р.). 
2. Учасники конференції, що виступають з доповіддю, сплачують 

оргвнесок у розмірі 1000 грн. (одна тисяча гривень) ФОП Алексенко 

С.А. на Р/рахунок UA923220010000026001001424496 в АТ 

Універсалбанк, код ЄДРПОУ 1853806596. 

Оргвнесок містить в собі: участь у роботі конференції, витрати на 

публікацію тез доповідей, отримання повного комплекту матеріалів 

конференції, поштові та організаційні витрати. 
 

 

 

 

II НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

"ГЕОФІЗИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ГЕОПРОСТОРОВЕ 

МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ГЕОТЕХНІКИ, 

ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ, СЕЙСМОЛОГІЇ ТА 

БУДІВНИЦТВА" 

м. Дніпро, 26-29 травня 2020 р. 

 

 

 

 

 

 
 

ТОВ «ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС» 

 

 

 

 

 

 

Перше інформаційне повідомлення 
 

https://bartolomeo.com.ua/

