
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри професійної освіти 

станом на 1 жовтня 2020 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Приймак 

Олександр 

Вікторович 

Професор 

кафедри 

теплотехнік

и, декан 

ФІСЕ, 

КНУБА 

КІБІ,  

1980 р., 

спеціальність –

теплогазо-

постачання та 

вентиляція,  

кваліфікація - 

інженер – 

будівельник  

Доктор технічних наук, 

05.18.19 – технологія 

текстильних матеріалів 

 Тема дисертації: 

«Енергоресурсоефекти

вні рідинні технології 

обробки текстильних 

матеріалів на основі 

теплових, електричних 

і магнітних методів».  

Диплом ДД № 008493 

Вид. 01.07.2010 

Професор кафедри 

автомобілів Атестат 12 

ПР №007100. Вид. 

01.07.2011. 

Кандидат технічних 

наук 05.23.03 -

теплопостачання, 

вентиляція, 

кондиціонування 

повітря, 

газопостачання і 

освітлення. Тема 

дисератації 

”Гелиосистема 

теплоснабжения с 

воздушным 

коллектором солнечной 

«Тепломасообмін» 

30год  

Напрями наукових досліджень: методи термодинамічного 

аналізу процесів, циклів теплових технологій; тепломасообмін 

у складних багатофазних гетерогенних системах, 

теплообмінниках різних типів і різновидностей та їх 

елементах;  енергоресурсозбереження у муніципальних і 

промислових технологіях, у т.ч. з використанням вторинних та 

альтернативних джерел енергії; оптимізація систем 

теплогазозабезпечення. 

Останні публікації: 

1. Приймак О.В. Особенности воздушных солнечных систем 

теплоснабжения / Приймак О.В., Пасічник П.О. // Budownictwo 

o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, 1(15) 2015, 

Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa 2015, 

p. 152-157. 

2. Приймак О.В. Вибір раціональної схеми системи 

теплопостачання з використанням відновлювальних джерел 

енергії / Приймак О.В., Швачко Н.А. // Науково-технічний 

збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». 

Вип. 7. - К.: КНУБА, 2015 р. – С.236-240. 

3. Приймак О.В. Метод оптимизационной поддержки новых 

технических решений в геоиформационной системе “Киевгаз” 

/ Приймак О.В., Струк О.В., Гламаздін П.М. // Науково-

технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та 

архітектурі». Вип. 7. - К.: КНУБА, 2015 р. – С.236-240. 

4. Приймак О.В. Дослідження тепловіддачі абсорбера 

сонячного повітропідігрівача, виготовленого з гофрованого 

вуглеграфітового трикотажного полотна / Приймак О.В., 

Пасічник П.О. // Вісник КНУДТ. Серія «Технічні науки». - К.: 

КНУТД, 2016 р. – №1(94) - С.85-92. 

5. Приймак О.В. Проблеми модернізації систем 

Наказ по 

КНУБА 

 №914/1 від 

21.10.2020 р. 

Стажування 

ІТТФ НАН 

України, наказ 

№ 136-К від 

03.07.2020 р.  

 «Сучасні 

методи 

експерименталь

них досліджень 

теплофізичних 

параметрів». 

 

П. 

1,2,4,6,8,10,11,1

2,13,17,18 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

энергии матричного 

типа”  Диплом КД № 

019425 вид. 

18.07.1990р. 

 

централізованого теплопостачання малих міст / Приймак О.В., 

Швачко Н.А., Гламаздін П.М. // Науково-технічний збірник 

«Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Вип. 8. - 

К.: КНУБА, 2016 р. – С.286-290. 

6. Priymak O.V./ Physico-mathematical model of complex heat 

exchange between the electric infrared radiant heating panel and 

the environment// O.V. Priymak, M.D. Ocheretianko, S.S. 

Zabolotnyi, O.M. Motrechko : Budownictwo o zoptymalizowanym 

potencjale energetycznym, 2019, Wydawnictwo Politechniki 

Czestochowskiej, Czestochowa 2019, S 52-57 (Index Copernicus) 

Czenstochowa 2019 

7. O.Priymak / Modelowanie fizyczne i matematyczne procesow 

przeniesienia ciepla i masy w systemie “cialo kapilarno-porowate – 

ciecz – gaz” Oleksandr Pryimak. Wydawnictwo Wyższa Szkoła 

Gospodarki Krajowej w Kutnie, Kutno 2019, S 52-57 

 

2.  Кольчик Юлія 

Миколаївна   
Доцент 

кафедри 

тепло-

техніки, 

КНУБА 

КПІ , 

1987 р., 

спеціальність – 

інженерна 

теплофізика; 

кваліфікація  

інженер –тепло-

енергетик 

Кандидат технічних 

наук, 

01.04.14 -теплофізика і 

молекулярна фізика. 

Тема дисертації: 

«Динамика 

замораживания води в 

подземных полостях».  

Диплом №050461 

Від 15 січня 1992р 

Доцент кафедри 

теплотехніки. 

 

Будівельна 
теплофізика  - 30 
год 

 

Технічна 
термодинаміка – 
30 год 

Напрями наукових досліджень: Математичне моделювання 

процесів тепломасопереносу, сушіння, течії 

патенти, авторські свідоцтва – 1 

Опубліковано статей – 24; 

патенти, авторські свідоцтва – 3; 

участь у конференціях, семінарах – 9; 

НДРС – 6 студентів. 

Останні публікації: 

1. Сорокова Н.М., Коринчук Д.Н.,  Кольчик Ю.Н., Шапарь 

Р.А. Математическая модель  и метод расчета динамики сушки 

биомассы при производстве пелет. Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання. 2018. Вип. 27. С 41 – 48. ISSN 2409-2606 

2. Sorokova N.N. Kolchik Yu.N.. Sorokovy R. Y. Numerical 

method of determination of sorbtion isotherm capillary-porous 

materials Тheses XІ International conference «Problems of 

Thermophysics and Heat Engineering», Kiev, 2019, May 21-22 

НАН України, 

Інститут 

технічної 

теплофізики, 

2017 р., наказ № 

277 к..  

Наказ КНУБА 

№ 9901 від 

25.10.2017 р. 

«Проектування 

теплоізоляційної 

оболонки 

будівлі на 

основі 

багатошарових 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

…http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/05/22_abst..pdf 

3. Сорокова Н.М., Кольчик Ю.М., Математичне моделювання 

динаміки сушіння біомаси.  Energy-efficiency in Civil 

Engineering and Architecture. 2019. Iss. № 12. P. 62 – 67. ISSN 

2310-0516 

4. Сорокова Н.М., Кольчик Ю.М., Сороковий Р.Я. Чисельний 

метод визначення ізотерми сорбції капілярно-пористих 

матеріалів МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ 

ЖУРНАЛ ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА Том 41, 

No 5, 2019, с. 38 ISSN 2663-7235. 

5. Никитенко Н. И., Кольчик Ю.Н.,Сороковая Н. Н. Метод 

численного моделирования трехмерного тепло- и массообмена 

при различных режимах течения // Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання:  Науково-технічний збірник  КНУБА, –

2015. – Вип.  9. – С. 104–111 

6. Чалаев Джамал, Сороковой Родион, Кольчик Юлия, 

Макаренко Елена Анализ Эффективности холодильных 

установок с разными типами конденсаторов // БудМайстерКлас 

(1 – 2015) С. 135 – 140. 

7. Микола Нікітенко, Наталія Сорокова, Юлія Кольчик, Родіон 

Сороковий Алгоритм чисельного визначення ізотерми 

адсорбції на базі інтегральної функції розподілу пор по 

розмірах. Збірник тез доповідей ХІ міжнародної науково-

практичної конференції «Хімічна технологія та інженерія» 

Львів, 2017. С. 62 – 63. 

8.Сорокова Н.М., Кольчик Ю.М., Сороковий Р.М.    «Метод 

визначення рівноважного вологовмісту будівельних  матеріалів 

огороджувальних конструкцій». «Енергоефективність в 

будівництві та архітектурі», вип.10,  2018, с.62-68. 

конструкцій». 

Підготовка до 

друку 

методичних 

вказівок до 

виконання 

курсової роботи 

з будівельної 

теплофізики. 

 

 

П. 

1,2,3,12,13,15,17 

3 Швачко Наталія 

Анатоліївна 
Доцент 

кафедри 

тепло-

КІБІ,  

1980 р., 

спеціальність –

Кандидат технічних 

наук, 05.23.03 - 

теплопостачання, 

«Теплофікація. 
Теплові мережі» 

Напрями наукових досліджень: геліосистеми теплопостачання, 

відновлювані джерела теплоти, теплові насоси . 

Опубліковано статей –5; 

ТОВ «АВіК», 

Наказ 285 від 

11.07.2018 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

техніки, 

КНУБА 

теплогазо-

постачання та 

вентиляція;  

кваліфікація -

інженер – 

будівельник.  

газопостачання, 

вентиляція, 

кондиціонування 

повітря і освітлення. 

«Вакуумований 

колектор сонячної 

енергії для геліосистем 

теплопостачання». 

Диплом № 064306 

Від 3 липня 1992р. 

Доцент кафедри 

теплотехніки. 

бакалавр (30 год.), 
«Теплопостачання
» магістр (30 год.) 

. 

участь у конференціях, семінарах – 4; 

методичні вказівки – 5; 

НДРС –15 студентів. 

Останніі публікації: 

1. Швачко Н.А. Вибір раціональної схеми системи 

теплопостачання з використанням відновлювальних джерел 

енергії / Швачко Н.А., Приймак О.В. // Науково-технічний 

збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». 

Вип. 7. - К.: КНУБА, 2015 р. – С.236-240. 

2. Швачко Н.А. Проблеми модернізації систем 

централізованого теплопостачання малих міст / Швачко Н.А., 

Приймак О.В.,  Гламаздін П.М. // Науково-технічний збірник 

«Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Вип. 8. - 

К.: КНУБА, 2016 р. – С.286-290. 

3. Швачко Н.А. Підвищення ефективності повітряних 

геліосистем за рахунок енергії вітру / Швачко Н.А., Пасічник 

П.О., Білан Р.В., Миронова Л.О. // Вісник КНУДТ. Серія 

«Технічні науки». - К.: КНУТД, 2016 р. – №1(94) - С.43-48. 

4. Швачко Н.А. Теплопостачання промислових підприємств : 

методичні вказівки до виконання курсового проекту для 

підготовки студентів спеціальності «Теплогазопостачання і 

вентиляція»  / Н.А. Швачко, С.В. Барановська, Н.В. Чепурна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва та арх. – К.: КНУБА, 2014. – 50 с. 

5. Швачко Н.А. Теплопостачання: методичні вказівки до 

виконання курсового проекту для підготовки студентів 

спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»  / Н.А. 

Швачко ; Київ. нац. ун-т буд-ва та арх. – К.: КНУБА, 2013. – 48 

с. 

6. О.В.Приймак, П.М. Гламаздін, Н.А.Швачко Оптимізація 

структури систем централізованого теплопостачання малих 

міст. Матеріали конференції «Муніципальна енергетика: 

проблеми, рішення» Миколаїв, 2017р.с.13-14. 

Наказ КНУБА 

№397/1 від 

15.05.2018 р. 

 «Ознайомлення 

з інноваційним 

обладнанням 

для систем 

теплопостачанн

я та підготовка 

до написання 

методичних 

вказівок до 

виконання 

лабораторних  

робіт для 

навчальних 

дисципліни  

«Теплопостачан

ня». 

 

П. 

2,3,6,12,13,14,15

,17,18 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Барановська 

Світлана 

Володимирівна 

Доцент 

кафедри 

тепло-

техніки, 

КНУБА 

КТІХП, 

 1982 р., 

спеціальність - 

промислова 

теплоенерге-тика; 

кваліфікація - 

інженер-

промтепло-

енергетик 

Кандидат технічних 

наук, 

 05.23.03-

теплопостачання, 

газопостачання, 

вентиляція, 

кондиціювання повітря 

та освітлення».  

 «Утилізатор теплоти 

для систем повітряного 

опалення виробничих 

будівель».  Диплом 

№045634 від 16 жовтня 

1991р. Доцент кафедри 

теплотехніки. 

 

Державне 

управління і 

контроль у сфері 

енергопостачанн

я. Нормативно-

правове 

забезпечення – 

30 год лекцій 

 
Паливо та 
технології його 
спалювання – 30 
год лекцій 

Напрям наукових досліджень: енергозбереження, раціональне 

використання енергоносіїв, захист довкілля. 

Опубліковано статей –4; 

участь у конференціях, семінарах – 1; 

методичні вказівки – 4. 

Останні публікації: 

1. Барановська С.В. Експериментальні дослідження розподілу 

швидкості повітряного потоку в міжрядному просторі трубних 

пучків і розподілу температур на поверхні нагрівальних 

елементів / Барановська С.В., Кириченко М.А., Чепурна Н.В. // 

Науковий вісник лісотехнічного університету України: збірник 

науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України.-2015. – 

Вип.25.2. – С. 145-150. 

2. Барановська С.В. Теплопостачання промислових 

підприємств : методичні вказівки до виконання курсового 

проекту для підготовки студентів спеціальності 

«Теплогазопостачання і вентиляція»  / С.В. Барановська, Н.В. 

Чепурна, Н.А. Швачко ; Київ. нац. ун-т буд-ва та арх. – К.: 

КНУБА, 2014. – 50 с. 

3. Барановська С.В. Виробнича практика : методичні вказівки 

для підготовки студентів спеціальності «Теплогазопостачання і 

вентиляція»  / С.В. Барановська ; Київ. нац. ун-т буд-ва та арх. 

– К.: КНУБА, 2016. – 12 с. 

4. Барановська С.В. Переддипломна практика : методичні 

вказівки для підготовки студентів спеціальності 

«Теплогазопостачання і вентиляція»  / С.В. Барановська ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва та арх. – К.: КНУБА, 2016. – 12 с. 

ТОВ «АВіК», 

Наказ 285 від 

11.07.2018 

Наказ КНУБА 

№397/1 від 

15.05.2018 р. 

 «Ознайомлення 

з інноваційним 

обладнанням 

для систем 

теплопостачанн

я та підготовка 

до написання 

методичних 

вказівок до 

виконання 

лабораторних  

робіт для 

навчальних 

дисципліни  

«Теплофікація». 

 

П. 

2,3,10,12,13,17 

5.  Гламаздін Павло 

Михайлович 

Доцент 

кафедри 

тепло 

техніки 

КПІ, 1973 р., 

спеціальність – 

інженерна 

теплофізика; 

кваліфікація - 

 

 

       

 

           Не має 

Теплогенеруючі 

установки – 45 

год 

Теплотехнічні 

вимірювальні 

Напрямок наукових досліджень: 

Теплогенераційні установки, теплоенергетичні установки, 

котли, теплопостачання, теплогенерація, енергозбереження 

Кількість патентів – 13 

Навчально-методичні видання - 3 

Стажування у 

фірмі BBS (BAY 

BOILER 

SYSTEMS). 

Німеччина. 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

інженер – тепло-

енергетик. 

прилади – 30 год  Монографія 

Heritage of europian scince: Enviromental protection. 

Monographyic series «Europian Scince». Book 2. Part1.2020. 

Chapter 3. Modernization of water-heating water –tube boilers of 

heating boiler systems district heating to improve their enviremental 

characteristics. 

1.Д.П.Гламаздин, Ярмольчик Ю.П. Экологические аспекты 

модернизации водогрейных котлом большой 

мощности.Известия высших учебных заведений и 

энергетических объединений СНГ. Энергетика. -2016.-№3, 

с.249-259. Республика Беларусь, г.Минск. 

2. Гламаздін П.М. /Експериментальне дослідження 

тепловіддачі опалювальних приладів з екструдованих 

алюмінієвих секцій// Павло Гламаздін, Павло Пасічник 

Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Науково 

технічний збірник. Випуск №12, Київ 2019, С.78-86 

3. П.М.Гламаздін, В.С.Пінчук. Шляхи підвищення 

енергоефективності будівель вищих навчальних закладів. Зб. 

«Сучасні проблеми архітектури та містобудування», КНУБА. 

Вип..38. 2015, с.381-388. 

4. П.М.Гламаздин, Р.Шварценбергер. Гидравлические схемы 

отоптельных котельных при использовании дымогарных 

котлов с двумя жаровыми трубами. Зб. «Енергоефективність у 

будівництві та архітектурі». КНУБА, вип..7, 2015, с.58-565. 

5. П.М.Гламаздін, К.О.Цикал., М.В.Микитась. Порівняльний 

аналіз економічності технологій підготовки води для систем 

централізованого теплопостачання. Зб. «Енергоефективність у 

будівництві та архітектурі». КНУБА, вип..7, 2015, с.58-65.  

6. П.М.Гламаздін, Д.П.Гламаздін, Н.А.Швачко. Проблеми 

модернізації  

Систем централізованого теплопостачання малих міст. 

Зб. «Енергоефективність у будівництві та архітектурі». 

Наказ №285 від 

11 липня 2018р. 

 

П.1,2,3,5,10,12,1

3,14,15,16,17,18 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КНУБА, вип..8, 2016, с.286-290. 

7. П.М.Гламаздін, К.О.Габа та ін.. Перспективи використання 

поверхнево-активних речовин в технології підготовки води для 

систем централізованого теплопостачання. 

Зб. «Енергоефективність у будівництві та архітектурі». 

КНУБА, вип..9, 2017, с.53-57. 

8. П.М.Гламаздін, О.М. Залеський, R. Schwarzenberger. 

Особливості організації теплопостачання об’єктів портової 

інфраструктури від твердопаливних котелень. 

Зб. «Морська інфраструктура України: проблеми та 

перспективи розвитку». НУК, 2017, с.23-26. 

9. П.М.Гламаздін, Є. Кіреєв. Особливості використання 

сонячної енергії в системах гарячого водопостачання Ізраїля. 

Зб. «Морська інфраструктура України: проблеми та 

перспективи розвитку». НУК, 2017, с.182-184. 

10. П.М.Гламаздін, М.А. Ярмольчик, Д.П.Гламаздін. 

Методика пересчета показаний выбросов загрязняющих 

веществ и определения требуемого эмиссионного класса 

горелок.  

Зб. «Наука – образованию, производству, экономике». БНТУ, 

вип..16, 2018, с.  

11.  П.М.Гламаздін, Н.А. Швачко, Д.В. Приймак. Оптимізація 

структури систем централізованого теплопостачання малих 

міст. Зб.«Муніципальна енергетика: проблеми, рішення». НУК, 

2017, с.13-15. 

12.  П.М.Гламаздін, Є.П. Давиденко, В. С. Вітковський. Вплив 

магнітних шламовловлювачів на роботу теплової мережі. 

Зб.«Муніципальна енергетика: проблеми, рішення». НУК, 

2017, с.31-33. 

13.  П.М.Гламаздін, Ю. П. Ярмольчик. Глибока автоматизація 

експлуатуємих водогрійних котелень систем централізованого 

теплопостачання як метод підвищення їх енергоефективності. 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зб.«Муніципальна енергетика: проблеми, рішення». НУК, 

2017, с.37-40. 

14.  П.М.Гламаздін, М. А. Криворук, R. Schwarzenberger. 

Використання нормативного методу «тепловой расчёт 

котельных агрегатов» для теплового розрахунку жаротрубних-

димогарних котлів. Зб.«Муніципальна енергетика: проблеми, 

рішення». НУК, 2017, с.70-72. 

15. Перспективи використання досвіду Ізраїлю в сонячному 

гарячому водопостачанні в Україні 

P Glamazdin, E Kiryeyev 

Енергоефективність в будівництві та архітектурі, №13,с.69-

78.2019 

16. Можливості використання нормативного методу «Тепловий 

розрахунок котельних агрегатів» для розрахунку жаротрубно-

димогарних котлів 

ПМ Гламаздін, МА Криворук, Р Шварценбергер 

КНУБА. 2019 

17. Перспективні конструкції водогрійних котлів великої 

потужності для систем централізованого теплопостачання 

P Glamazdin, D Glamazdin, R Schwarzenberger 

Енергоефективність в будівництві та архітектурі, №12, с.85-

93.2019 

17. Гламаздін П.М., Пасічник П.О., Експериментальне 

дослідження тепловіддачі опалювальних при-ладів з 

екструдованих алюмінієвих секцій, Зб. «Енергоефективність в 

будівництві та архітектурі», КНУБА, вип.13, 2019 р., с.49-57. 

18. Гламаздін П.М., Пасічник П.О., Шляхи зниження 

тепловтрат у зарадіаторній ділянці огороджувальних 

конструкцій, Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 

КНУБА, вип.31, 2019 р., с.55-62 

6.  Кириченко 

Михайло  

В.о. 

завідувача 

КНУБА, 

 1997 р.,  

Кандидат технічних 

наук, 

Теплопостачання 

– 14 год 

Напрямок наукових досліджень : 

Енергозбереження, опалення, вентиляція, теплопостачання, 

Свідоцтво 

інженера-



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Анатолійович кафедри 

теплотехнік

и, доцент 

кафедри 

теплотехнік

и          

спеціальність  - 

теплогазо-

постачання, 

вентиляція та 

охорона 

повітряного 

басейну; 

кваліфікація - 

інженер – 

будівельник 

 05.23.03 -вентиляція, 

освітлення та 

теплогазо-постачання.  

«Інтенсифікація 

теплообміну в 

електричних повітряно-

опалювальних 

агрегатах з трубчастим 

нагрівачем». Доцент 

кафедри теплотехніки. 

Теплогенеруючі 

установки – 10 

год 

Нетрадиційні, 

відновлювані та 

вторинні 

джерела енергії – 

18 год 

енергоефективність, гаряче водопостачання. 

Кількість патентів – 3 

Навчально-метод видань - 3 

Останні публікації: 

1. Малкін Е.С., Кириченко М.А. Чепурна Н.В. Особливості 

нерівномірного розподілу повітряного потоку в трубному пучку // 

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Науково-

технічний збірник. - Вип.16. - К.: КНУБА, 2012. - С.17-19. 

2. Малкін Е.С., Кириченко М.А.,Чепурна Н.В. Інтенсифікація 

теплообміну в повітряно-опалювальних агрегатах з трубчастими 

нагрівачами // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : 

науково-технічний збірник. Вип. 6 . – К. : КНУБА, 2014. –– С.183 

- 187. 

3. Малкін Е.С., Кириченко М.А., Чепурна Н.В. Дослідження 

теплових процесів в електричних повітряних опалювальних 

агрегатах Вісник Херсонського національного технічного 

університету №1((52). – Херсон :  2015.  – С.30 - 35. 

4. Кириченко М.А., Чепурна Н.В.,  Барановська С.В. 

Експериментальні дослідження розподілу швидкості повітряного 

потоку в міжрядному просторі трубних пучків і розподілу 

температур на поверхні нагрівальних елементів // Науковий 

вісник Національного лісотехнічного університету України : 

збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛУкраїни. - 

2015. - Випуск 25.2. – С.145 - 150. 

5.  Чепурна Н.В., Чепурний В.В.,Кириченко М.А. Розрахунок 

економічної ефективності впровадження системи 

децентралізованого забезпечення мікроклімату розсадних 

відділень теплиць // Енергоефективність в будівництві та 

архітектурі: Науково-технічний збірник. Вип. 8 . – К. : КНУБА, 

2016. –– С.409 - 415. 

6. Чепурна Н.В., Кириченко М.А., Чепурний В.В. Дослідження 

параметрів мікроклімату в камерах для вирощування зелених 

проектувальник

а №00788 

Від 03.01.2018р 

Наказ №285 від 

11 липня 2018 р. 

КПК «Іноземна 

мова (англ.). 

Науково-

технічний 

переклад» 

 

П. 

2,10,12,13,16,17,

18 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

культур // Вентиляція, щсвітлення та теплогазопостачання: 

Науково-технічний збірник. Вип. 25 . – К. : КНУБА, 2018. –– С.37 

- 43. 

7.  Чепурна Наталія 

Володимирівна 

Доцент 

кафедри 

теплотехнік

и, заступ-

ник декана 

ФІСЕ 

КНУБА, 

 1998 р., 

спеціальність - 

теплогазо-

постачання, 

вентиляція та 

охорона 

повітряного 

басейну; 

кваліфікація 

інженер – 

будівельник  

Кандидат технічних 

наук, 05.23.03-

вентиляція, освітлення 

та теплогазопостача-

ння. 

 «Системи 

децентралізованого 

забезпечення 

мікроклімату 

розсадних відділень 

теплиць». Доцент 

кафедри теплотехніки. 

Гаряче 

водопостачання 

(30 год.) 

«Будівельна 

теплотехніка», 

(15 год.),  

Напрямок наукових досліджень : 

Енергозбереження, опалення, вентиляція, теплопостачання, 

енергоефективність, гаряче водопостачання. 

Кількість патентів – 2 

Навчально-метод видань - 4 

Останні публікації: 

1.Чепурна Н.В. , Драганов Б.Х.,Кириченко М.А. Ефективність 

системи теплопостачання культиваційних споруд з 

використанням вторинних енергетичних ресурсів // Вентиляція, 

освітлення та теплогазопостачання : науково-технічний збірник. 

Вип. 17 . – К. : КНУБА, 2014. –– С.112 - 114. 

2. Чепурна Н.В., Малкін Е.С., 

Кириченко М.А. Інтенсифікація теплообміну в повітряно-

опалювальних агрегатах з трубчастими нагрівачами // 

Енергоефективність в будівництві та архітектурі : науково-

технічний збірник. Вип. 6 . – К. : КНУБА, 2014. –– С.183 - 187. 

3. Чепурна Н.В., Чепурний В.В., 

Кириченко М.А. Енергозберігаючі системи опалення сучасних 

промислових теплиць // Енергоефективність в будівництві та 

архітектурі: Науково-технічний збірник. Вип. 7 . – К. : КНУБА, 

2015. –– С.314 - 319. 

4. Чепурна Н.В., Малкін Е.С., 

Кириченко М.А. Дослідження теплових процесів в 

електричних повітряних опалювальних агрегатах Вісник 

Херсонського національного технічного університету №1((52). 

– Херсон :  2015.  – С.30 - 35. 

5. Чепурна Н.В., Малкін Е.С.,Кириченко М.А. Експериментальні 

дослідження розподілу швидкості повітряного потоку в 

міжрядному просторі трубних пучків і розподілу температур на 

ТОВ «АВіК», 

Наказ 285 від 

11.07.2018 

Наказ КНУБА 

№397/1 від 

15.05.2018 р. 

 «Ознайомлення 

з інноваційним 

обладнанням 

для систем 

теплопостачанн

я та підготовка 

до написання 

методичних 

вказівок до 

виконання 

лабораторних  

робіт для 

навчальних 

дисципліни  

«Гаряче 

водопостачання

». 

 

П.2,3,10,12,13,14

,17 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

поверхні нагрівальних  елементів // Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України : збірник 

науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. - 2015. - 

Випуск 25.2. – С.145 - 150. 

6. Чепурна Н.В., Чепурний В.В., Кириченко М.А. Розрахунок 

економічної ефективності впровадження системи 

децентралізованого забезпечення мікроклімату розсадних 

відділень теплиць // Енергоефективність в будівництві та 

архітектурі: Науково-технічний збірник. Вип. 8 . – К. : КНУБА, 

2016. –– С.409 - 415. 

7. Чепурна Н.В., Чепурний В.В., Кириченко М.А. Дослідження 

параметрів мікроклімату в камерах для вирощування зелених 

культур // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: 

науково-технічний збірник. – Вип. 25 / відповід. редактор Е.С. 

Малкін. – Київ: КНУБА, 2018. – с. 37 – 43. 

8. Чепурна Н.В., Чепурний В.В. Ефективна модернізація 

існуючих зимових блокових теплиць // Шляхи підвищення 

ефективності будівництва в умовах формування ринкових 

відносин: зб. наук. праць. – Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. 

Технічний. – К.: КНУБА, 2019. – С. 87 – 91. 

8.  Пасічник Павло 

Олексан-дрович 

Доцент 

кафедри 

теплотехнік

и 

КНУБА, 2011 р., 

спеціальність - 

теплогазо-

постачання і 

вентиляція; 

кваліфікація - 

магістр  

будівництва 

Кандидат технічних 

наук, 05.23.03 – 

вентиляція, освітлення 

та теплогазо-

постачання. «Система 

теплопостачання з 

комбінованим сонячно-

електричним 

повітропідігрівачем» 

Енергетичний 

менеджмент і 

аудит – 30 год 

Гаряче 

водопостачання 

– 10 год 

Напрямок наукових досліджень : 

Інженерія, будівництво, енергетика, енергозбереження. 

Кількість патентів – 2 

Навчально-метод видань - 4 

Останні публікації: 

1. П.О.Пасічник. Експериментальне дослідження поглинаючої 

здатності абсорбера сонячного випромінювання, виготовленого 

з вуглеграфітової тканини. Зб. «Енергоефективність в 

будівництві та архітектурі», КНУБА, вип..7, 2015 р., с.194-198 

2. О.В.Приймак, П.О.Пасічник, Р.В.Білан, С.О.Нагорний. 

Визначення частки теплового  навантаження, що заміщується 

енергією сонця та вітру для системи теплопостачання з 

Захист 

кандидатської 

дисертації 2016 

р. 

Протокол №41 

спецради Д 

26.056.07 від 8 

червня 2016 р. 

Диплом  к.т.н. 

ДК № 037820 на 

підставі рішення 

Атестаційної 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

комбінованим сонячно-електричним повітропідігрівачем. Зб. 

«Енергоефективність в будівництві та архітектурі», КНУБА, 

вип..8, 2016 р., с.292-296. 

3.О.В.Приймак, П.О.Пасічник. Дослідження тепловіддачі 

абсорбера сонячного повітропідігрівача. Виготовленого з 

гофрованого вуглеграфітового трикотажного полотна. «Вісник 

КНУДТ», серія «Технічні науки», № 1(94), 2016, с.85-92. 

4. П.О.Пасічник, Н.А.Швачко, Р.В.Білан, Л.О.Миронова. 

Підвищення ефективності повітряних геліосистем за рахунок 

енергії вітру. «Вісник КНУДТ», серія «Технічні науки», № 

1(94), 2016, с.43-48. 

5. Приймак О. В. Вплив конструктивних особливостей 

енергетичної палі на її ефективність / О. В. Приймак, П. О. 

Пасічник, І. Т. Кузицький // Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Нац. ун-т буд-ва і архіт. 

; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ, 2018. - Вип. 25. - С. 31-36  

6. Гламаздін П.М., Пасічник П.О., Експериментальне 

дослідження тепловіддачі опалювальних при-ладів з 

екструдованих алюмінієвих секцій, Зб. «Енергоефективність в 

будівництві та архітектурі», КНУБА, вип.13, 2019 р., с.49-57. 

7. Гламаздін П.М., Пасічник П.О., Шляхи зниження тепловтрат 

у зарадіаторній ділянці огороджувальних конструкцій, 

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, КНУБА, 

вип.31, 2019 р., с.55-62. 

8. Приймак О.В. Особенности воздушных солнечных систем 

теплоснабжения /О.В.Приймак, П.О.Пасічник,  Стаття

 Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, 

1(15) 2015, Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 

Czestochowa 2015, S 152-157(Index Copernicus) 6 

9. П.О.Пасічник. Експериментальне дослідження поглинаючої 

здатності абсорбера сонячного випромінювання, виготовленого 

з вуглеграфітової тканини. Зб. «Енергоефективність в 

колегії МОНУ 

від 29 вересня 

2016 р. 

 

П,1,2,5,17,18 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

будівництві та архітектурі», КНУБА, вип..7, 2015 р., с.194-198 

10.О.В.Приймак, П.О.Пасічник. Дослідження тепловіддачі 

абсорбера сонячного повітропідігрівача. Виготовленого з 

гофрованого вуглеграфітового трикотажного полотна. «Вісник 

КНУДТ», серія «Технічні науки», № 1(94), 2016, с.85-92. 

9.  Кулінко Євген 

Олександрович 

Асистент 

кафедри 

теплотехнік

и 

КНУБА, 2013 р., 

спеціальність - 

теплогазо-

постачання і 

вентиляція; 

кваліфікація  - 

магістр  

будівництва 

Не має Енергетичний 

менеджмент і 

аудит  - 44 год 

Основи 

теплотехніки – 

28год 

Отримання 

теплоти і холоду 

за допомогою 

теплонасосного 

обладнання – 12 

год 

 Останні публікації: 

1. Кузицький І.Т. Теплові насоси як джерела 

низькотемпературного теплопостачання /ІТ.Кузицький, 

Є.О.Кулінко, О.Г.Погосов// Зб.«Енергоефективність в 

будівництві та архітектурі», КНУБА, вип.9, 2017 р., с.132-136. 

2. Погосов А.Г. АНАЛИЗ ПОРОГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЭС И ПУТИ ИХ 

ВОЗМОЖНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ //А.Г. Погосов, 

А.В.Приймак, Э.С. Малкин, Е.А.Кулинко// Construction of 

optimized energy potential, 2(16) 2015, Publishing Office of 

Czestochowa University of Technology 2(16) 2015, s. 63-69. 

3. Малкін Е. С. Перспективи та аспекти застосування систем 

теплохолодопостачання, які використовують приповерхневі 

шари води в якості теплового акумулятора / Е. С. Малкін, Є. О. 

Кулінко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 

2014. – Вип. 17. – С. 63-70. 

4. І.Т. Кузицький,Є.О. Кулінко. Оцінка методів проектування 

енергетичних паль на основі річного балансу теплових та 

холодильних навантажень будівлі. Енергоефективність в 

будівництві та архітектурі: науково-технічний збірник. Вип. 8, 

2016 

5. О. В. Лисак,Є. О. Кулінко. Перспективи використання 

відкритих поверхневих водойм для теплопостачання за 

допомогою теплових насосів. Відновлювана енергетика. - 2015. 

- № 3 

Кваліфікаційний 

атестат 

№АБ000169  від 

3.03.2020 на 

право провадити 

діяльність з 

обстеження 

інженерних 

систем будівель 

та проведення 

аудиту 

енергетичної 

ефективності 

будівель. 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. ЛИСАК О.В., КУЛІНКО Є.О. Використання відкритих 

поверхневих водойм для холодопостачання. ВІСНИК КНУТД 

№5 (90), 2015 

Серія «Технічні науки» 

10.  Габа 

Крістіна 

Олексіївна  

Доцент КНУБА, 2007 р., 

спеціальність  - 

екологія та 

охорона 

навколиш-нього 

середовища; 

кваліфікація – 

еколог. 

Кандидат технічних 

наук, 05.23.03 – 

вентиляція, освітлення 

та теплогазо-

постачання. 

«Підвищення 

ефективності систем 

теплопостачання 

модифікацією 

теплоносія». 

 

Водопідготовка і 

водопостачання 

для 

спеціальності ТЕ 

– 20 год 

 

Тепломасообмін

ні апарати для 

ТС і АС – 30год 

1. К.О.Габа (К.О.Цикал). Порівняльний аналіз економічності 

технологій підготовки води для систем централізованого 

теплопостачання.  Зб.»Енергоефективність у будівництві та 

архітектурі», КНУБА, вип.7, 2015, с.194-198. 

2. П.М.Гламаздін, К.О.Цикал., М.В.Микитась. Порівняльний 

аналіз економічності технологій підготовки води для систем 

централізованого теплопостачання. Зб. «Енергоефективність у 

будівництві та архітектурі». КНУБА, вип..7, 2015, с.58-65. 

3. Е.С.Малкін. К.О.Габа. Вплив модифікації теплоносія 

триетаноламіновими ефірами жирних кислот на теплообмін. 

Зб.»Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання», КНУБА, 

вип.19, 2016, с.87-93. 

4. Е.С.Малкін. К.О.Габа. Руйнування відкладень під впливом 

поверхнево-активних речовин та магнітного поля. 

Зб.»Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання», КНУБА, 

вип.19, 2016, с.125-130. 

5. К.О.Габа. Оценка эффективности нового ингибитора для 

защиты систем теплоснабжения от коррозии. Научная 

дискуссия; вопросы технических наук (індексується у РИНЦ), 

2016,  

№ 2(32), с.25-29. 

6. В.С.Вітковський, П.М.Гламаздін, К.О.Габа. Перспективи 

розвитку нових методів підготовки води для систем 

централізованого теплопостачання. Науково-технічний збірник 

«Проблема водопостачання, водовідведення та гідравліки», 

КНУБА, вип.27, 2016, с.55-62. 

7. П.М. Гламаздін, К. О. Габа, Є. П. Давиденко, В. С. 

Вітковський . Перспективи використання поверхнево-активних 

Захист 

кандидатської 

дисертації 2016 

р. 

Протокол №41 

спецради Д 

26.056.07 від 8 

червня 2016 р. 

Диплом  к.т.н. 

ДК № 037820 на 

підставі рішення 

Атестаційної 

колегії МОНУ 

від 29 вересня 

2016 р. 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймен. 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

речовин в технології підготовки води для систем 

централізованого теплопостачання  // Energy-efficiency in civil 

engineering and architecture. - 2017. - No. 9. - С. 53-57. 

 

Ректор  ___________________________П.М. Куліков 


