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Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені до переліку фахових ви-
дань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web 
of Science Core Collection; 
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2)наявність одного патенту на винахід або п’яти де-
клараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклю-
чаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про 
реєстрацію авторського права на твір; 

 

3)наявність виданого підручника чи навчального посі-
бника (включаючи електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше  
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5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного спів-
автора); 

4)наявність виданих навчально-методичних посібни-
ків/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на 
освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лек-
цій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робо-
чих програм, інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три найменування; 

Мурашко Л.А., Клімов Ю.А., Козак О.В. Розрахунок та конструювання 

монолітного залізобетонного перекриття з балковими плитами. Навчальний 

посібник. //Київ, КНУБА, 2018, С.131. (рекомендований Вченою радою 

КНУБА). 

 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, 
який одержав документ про присудження наукового ступе-
ня; 

 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного 
опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, 
або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених 
рад; 

Член спеціалізованої вченої ради Д26.056.04 

Офіційний опонент дисертаційної робота на тему: «Міцність та деформа-

тивність скляних багатошарових плит», автор Осадчук Тарас Юрійович, 

подану до спеціалізованої вченої ради Д 35.052.17 при Національному уні-

верситеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки Украї-

ни.05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди 

8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) науко-
вого керівника або відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена редакційної коле-
гії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до 
переліку фахових видань України, або іноземного наукового 
видання, що індексується в бібліографічних базах; 

Член редакційної колегії наукового видання Збірник наукових праць «Бу-

дівельні конструкції. Теорія і практика». Київ, КНУБА 

9)робота у складі експертної ради з питань проведення 
експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експерт-
ної ради як експерта Національного агентства із забезпечен-
ня якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, 
або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредита-
ційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ра-

 



ди/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або 
фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-
методичних/експертних рад органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, або у складі комісій Дер-
жавної служби якості освіти із здійснення планових (позап-
ланових) заходів державного нагляду (контролю); 

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 

 

11)наукове консультування підприємств, установ, ор-
ганізацій не менше трьох років, що здійснювалося на підс-
таві договору із закладом вищої освіти (науковою устано-
вою); 

 

12)наявність апробаційних та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

Клімов Ю. Балкова модель при розрахунку міцності залізобе-

тонних плит при продавлюванні. ІІІ Науково-практична конфе-

ренція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні 

матеріали та конструкції» (м. Київ, КНУБА, 22-23 квітня 2021 р.) 

– 156 с. – С. 29-30. 
 

13)проведення навчальних занять із спеціальних дис-
циплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготов-
ки) в обсязі не менше  
50 аудиторних годин на навчальний рік; 

 

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Все-
українського конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїн-
ської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною гру-
пою; керівництво студентом, який став призером або лауре-
атом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

 



фестивалів та проектів, робота у складі організаційного ко-
мітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мис-
тецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів 
(для забезпечення провадження освітньої діяльності на тре-
тьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, 
який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Все-
світньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестива-
лів, робота у складі організаційного комітету або у складі 
журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керів-
ництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Пара-
лімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного се-
кретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнсь-
ких змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 
складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце 
III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкур-
сів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів 
Національного центру “Мала академія наук України”; уч-
асть у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпі-
ад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукра-
їнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру “Мала академія наук 
України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-
творчого) рівня); 

 

16)наявність статусу учасника бойових дій (для вищих 
військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти); 

 



17)участь у міжнародних операціях з підтримання ми-
ру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для 
вищих військових навчальних закладів, закладів вищої осві-
ти із специфічними умовами навчання, військових навчаль-
них підрозділів закладів вищої освіти); 

 

18)участь у міжнародних військових навчаннях (тре-
нуваннях) за участю збройних сил країн — членів НА-
ТО(для вищих військових навчальних закладів, військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у профе-
сійних та/або громадських об’єднаннях; 

Дійсний член (академік) АБУ 

Посвідчення № 2587/и від 10.11.2014 

 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не мен-
ше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 

42 роки 

 

 


