
ПОЛОЖЕННЯ  

про вибори до ГО «Академії будівництва України» дійсних членів (академіків), 

членів –кореспондентів та іноземних членів. 

 

 

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. "Положення..." розроблено як розвиток основних засад розділу 4 Статуту Академії 

будівництва України (далі Академія). 

1.2. Положенням визначаються вимоги до висунення кандидатур та порядок обрання до 

складу Академії дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, перелік 

необхідних документів, що подаються організаціями до Академії при висуненні 

кандидатур, а також номенклатури спеціальностей, за якою здійснюється обрання 

кандидата до складу Академії, права і обов'язки членів Академії. 

1.3. До персонального складу Академії будівництва  України входять дійсні члени 

(академіки), члени-кореспонденти та іноземні члени, які обираються згідно зі Статутом.  

Дійсними членами (академіками) Академії можуть бути обрані вчені та інженери, що 

збагатили інженерно-будівельну науку і практику значними теоретичними працями та 

видатними відкриттями, видатні організатори наукової і інженерно-будівельної діяльності, 

заслужені працівники науки, вищої школи і будівництва. 

Членами-кореспондентами Академії можуть бути обрані вчені та практики в галузі 

будівництва, інженерно-будівельної науки, що широко проявили себе в науковій та 

практичній діяльності. 

Членами Академії можуть бути обрані іноземні вчені - фахівці в галузі будівництва, що 

збагатили будівництво працями, відкриттями та визначними досягненнями. 

1.4. За значний особистий внесок у розвиток будівельною галузі формується склад 

Почесних членів Академії до якого обираються видатні вчені та інженери, що збагатили 

інженерно-будівельну науку і практику і є заслуженими працівниками науки, вищої школи 

і будівельного виробництва, приймають активну участь у створенні та розбудові самої 

Академії. 

1.4. Число дійсних членів та членів-кореспондентів визначається за рішенням Президії 

Академії і затверджується Загальними зборами Академії.  

1.5. Кандидатів, висунутих в дійсні члени, члени-кореспонденти, іноземні члени та на 

обрання Почесним членом Академії, за матеріалами особистих справ розглядає Конкурсна 

комісія, яка вносить до Президії свої рішення на затвердження. Президія доповідає 

Загальним зборам про прийом нових членів Академії.  

 

2. ВИМОГИ ДО ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ АКАДЕМІЇ ТА ПОРЯДОК ЇХ 

ОБРАННЯ 

2.1. Висунення кандидатів у дійсні члени, члени-кореспонденти та іноземні члени 

здійснюється підрозділами  Академії на засіданнях правлінь підрозділів Академії відкритим 

голосуванням. Рішення правлінь оформляється протоколами засідань та поданням 

підрозділу за підписом його керівника. Кандидати повинні бути ознайомлені зі Статутом і 

діючими положеннями. Відмітка про це робиться на заяві керівником підрозділу. 

2.2. При висуненні кандидатів вчена рада, науково-технічна рада (секція ради), правління 

визначають за якою спеціальністю висувається кандидат в дійсні члени, члени-

кореспонденти. 

2.3.Номенклатура спеціальностей, за якими здійснюється висунення організаціями та 

установами кандидатів для обрання їх дійсними членами, почесними членами та членами-

кореспондентами Академії будівництва України визначається Президією Академії. 

 

  

01.02.04 Механіка деформованого твердого тіла 



04.00.06 Гідрогеологія 

04.00.07 Інженерна геологія 

05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення 

05.02.09 Динаміка та міцність машин 

05.02.10 Діагностика матеріалів і конструкцій 

05.03.06 Зварювання та споріднені процеси і технології 

05.05.02 Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій 

05.05.04 Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт 

05.05.05 Піднімально-транспортні машини 

05.05.06 Гірничі машини 

05.13.06 Інформаційні технології 

05.13.07 Автоматизація процесів керування  

05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт 

05.13.22 Управління проектами і програмами 

05.14.01 Енергетичні системи та комплекси 

05.14.02 Електричні станції, мережі і системи 

05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика 

05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка 

05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів 

05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів 

05.17.14 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії 

05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди 

05.23.02 Основи і фундаменти 

05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання 

05.23.04 Водопостачання, каналізація 

05.23.05 Будівельні матеріали та вироби 

05.23.06 Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини 

05.23.08  Технологія та організація промислового та цивільного будівництва  

05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія 

05.23.17 Будівельна механіка  

05.23.20 Містобудування та територіальне планування 

05.23.20 Кадастр та моніторинг земель 

05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія 

08.00.04 Економіка та управління підприємствами (економіка будівництва) 

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит 

08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 

08.00.10 Статистика 

15.15.02 Підземна розробка родовищ корисних копалин 

15.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин  

15.15.04  Шахтне та підземне будівництво 

15.15.06 Розробка нафтових та газових родовищ  

15.15.08 Збагачення корисних копалин 

15.15.10 Буріння свердловин 

15.15.12 Розробка морських родовищ корисних копалин 

15.15.13 Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища 

18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури 

18.00.02 Архітектура будівель та споруд 

18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура 

21.06.01 Екологічна безпека 

 

2.4. При висуненні кандидатів в дійсні члени та члени-кореспонденти правління підрозділів 

повинні дотримуватись таких вимог. 



Дійсними членами та членами-кореспондентами Академії можуть бути обрані: 

- вчені доктори і кандидати наук, які внесли вагомий внесок в науку і практику 

будівельного виробництва, в підготовку наукових та інженерних кадрів, створили 

наукові школи, є авторами оригінальних учбових підручників, довідників, технічної 

будівельної літератури, нормативної бази (будівельні норми, технічні умови, 

регламенти, тощо), винаходів;  

- висококваліфіковані фахівці будівельної справи (інженери), які мають трудовий 

стаж після закінчення ВНЗ за фахом не менше  7  років і внесли особистий вклад в 

розробку оригінальних проектів, за якими здійснено на практиці будівництво 

об’єктів, в розробку та впровадження в будівельне виробництво нових матеріалів, 

конструкцій, технологій і засобів механізації, особисто приймали участь у 

проектуванні крупних будівельних об’єктів; 

- видатні організатори виробництва, керівні працівники організацій і відомств та інші, 

які внесли особистий вклад в практику будівельного виробництва, мають особисті 

оригінальні розробки та винаходи, активно сприяють науковим розробкам і 

освоєнню їх результатів, впровадженню нових матеріалів, конструкцій, технологій 

та засобів механізації, особисто приймали участь у будівництві відповідальних 

об’єктів; 

- активісти громадських організацій, особи, що мають почесні звання Заслуженого 

будівельника України, Заслуженого діяча науки і техніки, Заслуженого працівника 

вищої школи, нагороджені Почесною відзнакою Президента України, Грамотою 

Президії Верховної Ради України, Лауреати державних премій в галузі науки і 

техніки, які багаторічною сумлінною працею внесли значний вклад в розвиток науки 

і будівельної практики. 

2.5. Особова справа повинна включати такі документи: заяву, резюме; виписка з протоколу 

засідання правління підрозділу або подання керівника про висунення кандидата з 

означенням спеціальності; перелік опублікованих робіт і авторських винаходів, 

оригінальних авторських проектів та фотографій споруджених об’єктів, розроблених та 

освоєних промисловістю, машин, матеріалів, конструкцій і технологій; копії дипломів 

(інженера, кандидата, доктора, відомості про нагороди, відзнаки, почесні звання). В поданні 

відзначається особистий вклад кандидата в науку і практику будівельного виробництва, 

підготовку наукових та інженерних кадрів, створення наукових шкіл, громадська 

діяльність, винагороди, почесні звання, тощо. 

2.5.1. Для переобрання в дійсні члени члена-кореспондента Академії керівником підрозділу 

надається  рішення зборів правління, подання з обґрунтуванням переобрання.  

2.6. Всі особові справи подаються на розгляд Конкурсної комісії Академії, яка готує 

рекомендації з цього питання для розгляду на Президії Академії. 

Остаточне рішення по кожному кандидату приймає Президія Академії. 

3. Особи, обрані дійсними членами, членами-кореспондентами та іноземними членами, 

одержують "Диплом" та «Посвідчення» встановленого зразку. 

3.1. Кількісний склад Академії будівництва України у відповідності визначеним у п. 2.3. 

спеціальностям, визначає Президія. 

 

4. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АКАДЕМІЇ 

4.1. Членство в Академії – дійсного члена, члена-кореспондента та іноземного члена 

припиняється у таких випадках: 

- у разі порушення членом Академії Статутних обов’язків і обов’язків визначених у 

“Положенні про права і обов’язки дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних 

членів Академії будівництва України”, а також якщо він пориває зв’язки з Академією, що 

проявляється у невідвідуванні зборів відділення та академічних; 

- у разі зміни членом Академії громадянства України; 

- у разі притягнення члена Академії до судової відповідальності і його засудження; 



- у разі несплати щорічних членських внесків протягом 2-х років 

- у невиконані власних творчих планів, доручень керівника відділення, виконавчого 

органу   Академії. 

4.2. Порядок вилучення зі складу Академії: 

- за поданням керівника відділення при умові, що питання членства розглянуто на 

бюро(зборах) відділення, за участю особи, яка підлягає вилученню; 

- за власним бажанням (особиста письмова заява). 

 
 


