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Збірник наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика». Випуск 5 . 
Головний редактор О.Д.Журавський. К.:КНУБА, 2019. 52 с. DOI:10.32347/2522-4182.5.2019 

UKR  /  Наведені результати наукових досліджень будівельних конструкцій, методи розрахунку 
будівельних конструкцій,  використання нових прогресивних матеріалів в будівельних конструкціях, 
методи підсилення будівельних конструкцій, будівель та споруд. 

Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підпри-
ємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельногонапрям-
ку. Видання здійснює  публікації за спеціальностями : 

 
192 Будівництво та цивільна інженерія 

132 Матеріалознавство 
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 

 
Collection of scientific articles «Building Constructions. Theory and practice». Issue 5. 

Chief editor O. Zhuravskyi. K. : KNUCA, 2019. 52 p. DOI:10.32347/2522-4182.5.2019 
ENG / This compilation «Building Constructions. Theory and practice»  includes results of scientific re-

searches of building constructions, methods of calculation of building constructions, usage of new advanced 
materials in building constructions, methods of building constructions of buildings. 

Collection is intend for reseachers, specialists of design organizations and production enterprises of con-
struction industry, high school teachers, post - graduate students etc.  
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