
КАРТКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

 ВАХУЛА ВОЛОДИМИР 

РОМАНОВИЧ 

Асистент кафедри  теплогазопостачання і вентиляції 

 

 

Напрями наукової діяльності 

Організація повітрообміну в музеях розміщених в будівлях-пам’ятках історії 

та архітектури. 

Підвищення кваліфікації: 

• Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» 

Кваліфікаційний атестат №UA00513, «Спеціаліст зі зведення будинків 

близьким до нульового енергоспоживання»,  27.11.2021, 3 кредити 

ЄКТС (120 годин) (Додаток 1). 

• Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №СС02070909327-18, 

«Комп’ютерні технології тестування та дистанційного навчання», 

26.12.2016 р., 6 кредитів ЄКТС (180 годин) (Додаток 2). 

Корпоративні контакти: 

vakhula.vr@knuba.edu.ua 

тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 703а 

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 9 років.  

Науково-педагогічний стаж 9 років. 

З 2014 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри 

теплогазопостачання і вентиляції.  



Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0001-7973-6421 

 

https://scholar.google.com.ua 

/citations?hl=uk&user=4P0oOBkAAAAJ 

 

Додаткова інформація: 

• Атестований фахівець з обстеження інженерних систем будівель. 

Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Кваліфікаційний атестат №АБ000204, «Обстеження інженерних систем 

будівель»,  10.12.2021 р. (Додаток 3). 

• Атестований енергоаудитор. Київський національний університет 

будівництва і архітектури, Кваліфікаційний атестат №АA000204, 

«Проведення аудиту енергетичної ефективності будівель»,  

10.12.2021 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/: Вентиляція та 

охолодження громадських будівель. 

4.2 Інженерні мережі в інфраструктурі населених пунктів: методичні 

вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад. К.М.Пре-

дун, Г.В.Жук, В.Р.Вахула. – К.: КНУБА, 2018. – 42 с. 

4.3 Теплові насоси і холодильні установки: методичні вказівки до  ви-

конання індивідуального завдання / уклад.: О.В. Задоянний, В.Р. Ва-

хула, – К.: КНУБА, 2018. – 22 с. 

4.4 Силабус дисципліни "Математичні методи вирішення задач у 

ТГПіВ" для навчального року  2021-2022 рр. 

8. Виконання  функцій  (повноважень,  обов’язків)  наукового  керівника  

або відповідального  виконавця  наукової  теми  (проекту),  або  головного 

https://scholar.google.com.ua/
http://org2.knuba.edu.ua/


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 Згідно з договором №0302-2020  від  «03» лютого 2020 року Від-

повідальний виконавець:  послуги з випробування внтиляційних реші-

ток. 

11. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 

трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти 

(науковою установою) 

11.1 Згідно з договором про співпрацю з ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС» від 

2020 року консультант відділу розробки повітророзподільних елемен-

тів.  

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 Особливості формування мікроклімату в музеях, які містяться в 

будівлях-пам’ятках історії та архітектури Наукова реставрація. Історія, 

сучасність, шляхи модернізації: наукові доповіді ХІ Міжнародної нау-

ково-практичної конференції. – Київ, ННДРЦУ, 2018. – Ч.1. 

12.2 В.Б. Довгалюк, М.О. Шишина, В.Р. Вахула Расчёт систем венти-

ляции и охлаждения воздуха общественных зданий / VENTS Magazine, 

№2, 2018. 

12.3 Тези в міжнародній конференції «XXIII Міжнародна науково-

практична конференція «Theoretical and science bases of actual tasks», 14-

17 червня, Лісабон, Португалія» в 2022р. https://isg-

konf.com/uk/theoretical-and-science-bases-of-actual-tasks-two/ 

12.4 Вахула В. Р. Енергоефективне формування мікроклімату в істори-

чній культовій споруді-пам’ятці з настінним живописом / В. Р. Вахула 

// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2022. - Вип. 41. - С. 

55-60. 

12.5 Володимир Вахула Аналіз розвитку повітряних потоків при витіс-

няючій вентиляції в музейних приміщеннях /В. Вахула/ ECOLOGY 

RESOURCES TNERGY Тези в міжнародній конференції  23-25 листо-

пада в 2022  С. 63-64.  

http://www.ere.org.ua/data/Conference_Agenda_2022_ua.pdf 

http://www.ere.org.ua/data/Conference_Agenda_2022_ua.pdf


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

громадських об’єднаннях  

19.1 Член Асоціації енергоаудиторів України. 

20. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). 

20.1 Досвід практичної діяльності п’ять років. 
  



Додаток 1 

 

 



Додаток 2 

 

 



Додаток 3 

 

  



Додаток 4 

 


