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Напрями наукової діяльності 

Енергоефективне формування мікроклімату приміщень з використанням 

децентралізованих систем вентиляції з утилізацію теплоти. 

 

Підвищення кваліфікації: 

• Інститут відновлюваної енергетики НАН України, University of West 

Bohemia, Wechange eG, Сертифікат №2/2022_6 «Проєктування PV 

станцій із використанням професійного програмного забезпечення» 

(PV*SOL Premium/Valentin Software), 3.11.2022 р, 2 кредита ЄКТС 

(60 годин) (Додаток 1). 

• Полтавський державний аграрний університет, сертифікат 

№СС00493014/0029478/22, Вебінар на тему «Комунікації під час 

війни», 02.08.2023 р., (3 години) (Додаток 2). 

Корпоративні контакти: 

vakulenko_di@knuba.edu.ua 

тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 282 

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 1 рік.  

Науково-педагогічний стаж 1 рік. 

З 2021 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри 

теплогазопостачання і вентиляції. 

Наразі навчається в аспірантурі за освітньо-науковою програмою 

підготовки доктора філософії «Будівництво та цивільна інженерія». 



• Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Сертифікат СП №02070909/0053-22, «Комп’ютерні технології 

тестування та дистанційного навчання», 21.04.2022 р., 6 кредитів ЄКТС 

(180 годин) (Додаток 3). 

 

Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0002-2960-9659 

 

https://scholar.google.com.ua 

/citations?hl=uk&user=dXHhK1UAAAAJ 

 

Додаткова інформація: 

• Дослідник Академії Технічних Наук України, Диплом дослідника Серія 

АТНУ №207, 11.11.21 р. (Додаток 4).  

 

Досягнення у професійній діяльності (за останні п’ять років): 

 

4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 

кількістю три найменування 

4.1 Електронний курс на сайті  http://org2.knuba.edu.ua/: Інформаційне 

моделювання інженерних систем будівель (BIM); 

4.2 Електронний курс на сайті  http://org2.knuba.edu.ua/: Математичні 

методи вирішення задач ТГПіВ; 

4.3 Електронний курс на сайті  http://org2.knuba.edu.ua/: Типові техно-

логічні процеси теплопостачання. 

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 Мілейковський В., Вакуленко Д. Дослідження теплообмінних 

процесів у тонких каналах регенеративного провітрювача. Міжнародна 

науково-практична конференція «Екологія, ресурси, енергія», Київ, 23-

https://scholar.google.com.ua/


25 листопада 2022 р. Робоча програма та тези доповідей. Київ, 2022. С. 

61-62. http://www.ere.org.ua/data/Програма_i_тези_2022.pdf; 

12.2 Мілейковський В. О., Вакуленко Д. І. Ефективність утилізації те-

плоти у децентралізованих регенеративних установках. Актуальні про-

блеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези допо-

відей ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. 

Київ, 10 лютого 2022 року. Київ: ІТТА, 2022. 184 с. https://itta.org.ua/wp-

content/uploads/2022/02/mizhnarodna_asocziacziya_transferu_tehnologij-

3.pdf; 

12.3 Вакуленко Д. І., Мілейковський В. О. Вплив тиску всередині та 

ззовні будівлі на роботу децентралізованих систем вентиляції. Енерго-

ощадні машини і технології, Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 

17-19 травня 2022 р. Київ.: КНУБА, 2022. – 133-135 с. 

https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/27/ESMT_Conference_Proceedi

ngs_2022_PDF.pdf; 

12.4 Вакуленко Д. І., Мілейковський В. О. Вплив зовнішніх чинників 

на роботу регенеративних децентралізованих вентиляційних 

установок. Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: теорія і 

практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції (Полтава, 16 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 54 с. 

URL: http://www.economics.in.ua/2022/07/blog-post.html; 

12.5 Вакуленко Д. І., Мілейковский В. О. Уточнення математичної мо-

делі тепломассообмінних процесів у регенераторіпровітрювача «Twin 

Fresh», International Scientific-Practical Conference of young scientists 

"Build-Master-Class-2020", Kyiv, с.204 -205. 

19. Діяльність  за  спеціальністю  у  формі  участі  у  професійних  та/або 

громадських об’єднаннях  

19.1 Академія технічних наук України,  дослідник. Диплом дослідника 

Серія АТНУ №207, 11.11.21 р. 
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Додаток 4 

 

 


