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Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. 

Редколегія: О.Г. Онищенко (головний редактор) та ін. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. –  
Вип. 23., т.1. –  173 с. 

Видається з 1999 р. 
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 8974 від 15.07.2004 р. 
У збірнику представлені результати наукових досліджень та розробок із механізації 

будівельних робіт, машинобудування, тепловодопостачання, експлуатації автомобілів, 
удосконалення будівельних конструкцій. 

Призначений для наукових й інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів 
старших курсів. 

Збірник наукових праць рекомендовано до опублікування вченою радою Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, протокол № 13 від 
29.05.2009 р. 

Збірник уключений до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 1999, №4) 

Відповідальний за випуск - ректор університету, д.е.н., проф. В.О. Онищенко. 
Редакційна колегія: 

О.Г. Онищенко – головний редактор, д.т.н., проф., радник ректора університету, завідувач 
кафедри будівельних машин та обладнання; 

Л.І. Сердюк – заступник головного редактора, д.т.н., проф., завідувач кафедри 
теоретичної механіки; 

С.Ф. Пічугін – заступник головного редактора, д.т.н., проф. завідувач кафедри 
конструкцій із металу, дерева і пластмас; 

Ю.Л. Винников – відповідальний секретар, д.т.н., проф., проф. кафедри видобування нафти 
і газу та геотехніки; 

О Г. Маслов – д.т.н., проф., завідувач кафедри основ конструювання машин і 
технологічного обладнання Кременчуцького державного політехнічного 
університету; 

О.О. Петраков – д.т.н., проф., завідувач кафедри основ, фундаментів і підземних споруд 
Донбаської національної академії будівництва та архітектури, м. Макіївка; 

В.Г. Таранов – д.т.н., проф., завідувач кафедри механіки грунтів, фундаментів та 
інженерної геології Харківської національної академії міського 
господарства; 

В.В. Нічке – д.т.н., проф., проф. кафедри дорожньо-будівельних машин Харківського 
державного автомобільно-дорожнього технічного університету; 

Л.В. Назаров – д.т.н., проф., проф. кафедри дорожньо-будівельних машин Харківського 
державного автомобільно-дорожнього технічного університету; 

Л.А. Хмара – д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних і дорожніх машин 
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури; 

Л.І. Стороженко – д.т.н., проф., проф. кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас; 
А.Ф. Строй – д.т.н., проф., завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції; 
М.Л. Зоценко – д.т.н., проф., завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки; 
В.А. Пашинський – д.т.н., проф., проректор з інноваційного розвитку, завідувач кафедри 

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: 
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