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Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 7 років.  
Науково-педагогічний стаж 2 роки. 

З 2015 року працювала у КНУБА на посаді Інженер кафедри 
теплогазопостачання і вентиляції. 

З 2020 року працює на посаді асистента кафедри теплогазопостачання і 
вентиляції. 

https://scholar.google.com/


Досягнення у професійній діяльності (за останні п’ять років): 
 
1.  Наявність не менше  п`яти  публікацій  у періодичних  наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus або Web of Science Core Collection  

1.1 Човнюк Ю.В., Чередніченко П.П., Москвітіна А.С., Пефтєва І.О. Визначення оп-
тимальних співвідношень розмірів грунтових акумуляторів теплоти теплоізоля-
ційними шарами / Ю.В. Човнюк, П.П. Чередніченко, А.С. Москвітіна, І.О. Пеф-
тєва // Містобудування та теріторіальне планування. – 2022. 
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1.3 Човнюк Ю.В., Москвітіна А.С., Пефтєва І.О. Вдосконалення методів структурно-
параметричної оптимізації в аналізі грунтових акумуляторів теплоти./ Ю.В. Чов-
нюк, А.С. Москвітіна, І.О. Пефтєва // Вентиляція, освітлення та теплогазопоста-
чання: науково-технічний збірник. 2022. №42. 

1.4 Човнюк Ю.В., Кравчук В.Т., Москвітіна А.С., Пефтєва І.О. Використання методу 
інтегральних співвідношень для аналітичного розв’язку гіперболічних моделей 
теплопровідності. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-техні-
чний збірник. 2021. №38. С.62-79. 

1.5 Човнюк, Ю., Кравчук, В., Москвітіна, А., Пефтєва, І. (2020). Чисельне моделю-
вання нестаціонарної течії в’язкої нестисливої рідини в плоских каналах довільної 
форми теплообмінних апаратів. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 
34, 41–55. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2020.34.41-55. 

8. Виконання  функцій  (повноважень,  обов’язків)  наукового  керівника  або 
відповідального  виконавця  наукової  теми  (проекту),  або  головного 
редактора/члена  редакційної  колегії/експерта  (рецензента)  наукового  видання, 
включеного  до  переліку  фахових  видань  України,  або  іноземного  наукового 
видання, що індексується в бібліографічних базах  

8.1 Відповідальний секретар наукового видання, долученого до переліку фахових ви-
дань України “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання” 

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  

12.1  Човнюк Ю.В., Москвітіна А.С., Пефтєва І.О. Роль геометрії тіла, що нагрі-
вається, граничних умов та фізичних властивостей матеріалу, який приймає уч-
асть у процесах теплообміну / Ю.В. Човнюк, А.С. Москвітіна, І. О. Пефтєва // 
Theory, practice and science. Abstracts of XXIII International Scientific and Practical 
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DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXIII 
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12.2 Пефтєва І.О. Аналіз процесу уловлення летучої золи скруберами Вентурі / 
І.О. Пефтєва // Development of scientific and practical approaches in the era of 
globalization. Abstracts of XІX International Scientific and Practical Conference. 
Boston, USA 2021. Pp. 153-155. URL: https://eu-conf.com 

12.3 Пефтєва І.О. Механізм уловлення пилу в трубах Вентурі та його моделю-
вання за ймовірнісним методом / І. О. Пефтєва // Робоча програма та Тези допові-
дей міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія. 
Багатофункціональні  еко – та енергоефективні, реcурсозберігаючі технології в 
архітектурі, будівництві та суміжних галузях» ЕRЕ-2021 24-26 листопада 2021 р., 
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12.4 Пефтєва І.О. Вплив механізму броунівської коагуляції часток при зрошенні 
потоку водяним аерозолем на випарення крапель / І.О. Пефтєва// MODERN 
DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT. Abstracts of XІII 
International Scientific and Practical Conference. Chicago, USA 2022. 

12.5 Човнюк Ю.В., Москвітіна А.С., Пефтєва І.О. Техніко-економічний аналіз 
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Човнюк, А.С. Москвітіна, І. О. Пефтєва // Робоча програма та тези доповіді XXIII 
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