
КАРТКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 
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Асистент кафедри  теплогазопостачання і вентиляції, 

кандидат технічних наук. 

 

 

Напрями наукової діяльності 

Системи децентралізованого теплопостачання з сезонними акумуляторами 

теплоти і поновлювальними джерелами. Підвищення енергоефективності 

будівель, енергоефективна автоматизація водяного опалення, вторинні та 

поновлювані джерела енергії, забезпечення мікроклімату в будівлях і 

спорудах різного призначення. 

 

Підвищення кваліфікації: 

• Інститут відновлюваної енергетики НАН України, University of West 

Bohemia, Wechange eG, Сертифікат №2/2022_23 «Проєктування PV 

станцій із використанням професійного програмного забезпечення» 

Корпоративні контакти: 

moskvitina.as@knuba.edu.ua 

тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 280 

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 10 років.  

Науково-педагогічний стаж 5 років. 

З 2015 року працювала у КНУБА на посаді Інженера 1-ї категорії кафедри 

теплогазопостачання і вентиляції. 

З 2018 року займає посаду асистента кафедри теплогазопостачання.  

У 2021 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Енергоефективне 

сезонне акумулювання теплоти в системах сонячного децентралізованого 

теплопостачання». 



(PV*SOL Premium/Valentin Software), 3.11.2022 р, 1 кредита ЄКТС 

(30 годин) (Додаток 1). 

• International Historical Biographical Institute, Сертифікат №8686/August 

20, 2022, «Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних 

Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації 

Оточуючого Світу», 20.08.2022 р., 6 кредитів ЄКТС (180 годин) 

(Додаток 2). 

• Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №СС02070909291-18, 

«Іноземна мова (англійська)», 18.04.2019 р., (140 годин) (Додаток 3). 

 

Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0003-3352-0646 

 

https://scholar.google.com.ua 

/citations?hl=uk&user=4akwOQoAAAAJ 

 

Додаткова інформація: 

• Атестований фахівець з обстеження інженерних систем будівель. 

Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Кваліфікаційний атестат №АБ000089, «Обстеження інженерних систем 

будівель»,  26.04.2019 р. (Додаток 4). 

• Атестований енергоаудитор. Київський національний університет 

будівництва і архітектури, Кваліфікаційний атестат №АA000089, 

«Проведення аудиту енергетичної ефективності будівель»,  

26.04.2019 р. (Додаток 5). 

• Атестований спеціаліст зі зведення будинків близьким до нульового 

енергоспоживання. Київський національний університет будівництва і 

архітектури, Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого 

розвитку» Кваліфікаційний атестат Серія А №00319, «Спеціаліст зі 

зведення будинків близьким до нульового енергоспоживання»,  

23.06.2018 р. (Додаток 6). 

 

 

  

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


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. Моделювання 

та алгоритм розрахунку параметрів системи регулювання мікроклімату 

приміщення з елементами штучного інтелекту / Ю.В. Човнюк, П.П. Че-

редніченко, А.С. Москвітіна // Містобудування та територіальне плану-

вання – Випуск 79.  – К.: КНУБА, 2022 – С. 446-462. – Режим доступу: 

http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/256543 

1.2 Човнюк Ю.В., Москвітіна А.С., Пефтєва І.О. Вдосконалення мето-

дів структурно-параметричної оптимізації в аналізі ґрунтових акумуля-

торів теплоти. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: нау-

ково-технічний збірник. 2022. №42. C. 38–47. – Режим доступу: 

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/272493 

1.3 Човнюк Ю.В., Чередніченко П.П., Москвітіна А.С., І.О. Пефтєва. 

Визначення оптимальних співвідношень розмірів ґрунтових акумуля-

торів теплоти, обмежених теплоізоляційними шарами./ Ю.В. Човнюк, 

П.П. Чередніченко, А.С. Москвітіна, І.О. Пефтєва // МІСТОБУДУ-

ВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ: науково-технічний 

збірник. – Випуск 80.  – К.: КНУБА, 2022. С.451-464 – Режим доступу: 

http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/264478 

1.4 Москвітіна, А.С. Техніко-економічне та екологічне обґрунтування 

використання систем зі змінною витратою повітря для адміністратив-

них будівель / А.С. Москвітіна,  М.О. Шишина, М. Корчмінський.// Ве-

нтиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збір-

ник. – Випуск 36. – К.: КНУБА, 2021. – С.62-79. – Режим доступу: 

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/229792 

1.5 Човнюк Ю.В. Дослідження джерел вібрації у елементах трубопро-

водів теплообмінних апаратів та конструкцій, траспортуючих високов 

'язкі рідини / Ю.В. Човнюк, П.П. Чередніченко, А.С. Москвітіна, І.О. 

Пефтєва // МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУ-

ВАННЯ: науково-технічний збірник. – Випуск 76. – К.: КНУБА, 2021. 

– С. 308-319. – Режим доступу: 

http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/228049 

 

http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/256543
http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/272493
http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/264478
http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/229792
http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/228049


5. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня  

5.1  Захист дисертації кандидата технічних наук, спец.рада  Д 

26.056.07, 29.09.2021 протокол №29. Диплом ДК № 06344.  

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 Chovniuk Y., Moskvitina A. ISSUES OF UNSTEADY THERMAL 

CONDUCTIVITY IN MULTILAYER.  OBJECTS. Modern trends of 

scientific development. Proceedings of the II International Scientific and 

Practical Conference. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 442-446.   

https://isg-konf.com/ru/modern-trends-of-scientific-development-

ru/?utm_source=eSputnik-

promo&utm_medium=email&utm_campaign=Sbornik_materialov_konfere

ncii_dostupen&utm_content=1135816177 

12.2 Човнюк Ю.В., Москвітіна А.С., Пефтєва І.О. Техніко-економічний 

аналіз ґрунтових акумуляторів теплоти, обмежених теплоізоляційними 

шарами// Theoretical and science bases of actual tasks. Proceedings of the 

ХХIII International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 

2022. Pp. 673 – 680. 

https://isg-konf.com/ru/theoretical-and-science-bases-of-actual-tasks-two/ 

12.3 Chovniuk Y., Moskvitina A. NUMERICAL AND ANALYTICAL 

SOLUTION OF THE PROBLEM OF HEAT TRANSFER UNDER 

BOUNDARY CONDITIONS OF THE THIRD KIND. IV Міжнародна спе-

ціалізована наукова конференція «Здобутки та досягнення прикладних 

та фундаментальних наук XXI століття», яка відбулася 16 грудня 2022 

року у місті Вінниця. C. 303-307.  

https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-

proceeding/issue/view/16.12.2022  

 

12.4 Анна Москвітіна, Марія Шишина, Микола Корчмінський. Еко-

лого-економічні аспекти використання систем кондиціонування зі змін-

ною витратою повітря для адміністративних будівель. Тези доповідей 

ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. 

Енергія». Багатофункціональні еко - та енергоефективні, ресурсозбері-

гаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях, Київ, 

24-26 листопада 2022, с.55-56.  

https://isg-konf.com/ru/modern-trends-of-scientific-development-ru/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Sbornik_materialov_konferencii_dostupen&utm_content=1135816177
https://isg-konf.com/ru/modern-trends-of-scientific-development-ru/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Sbornik_materialov_konferencii_dostupen&utm_content=1135816177
https://isg-konf.com/ru/modern-trends-of-scientific-development-ru/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Sbornik_materialov_konferencii_dostupen&utm_content=1135816177
https://isg-konf.com/ru/modern-trends-of-scientific-development-ru/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Sbornik_materialov_konferencii_dostupen&utm_content=1135816177
https://isg-konf.com/ru/theoretical-and-science-bases-of-actual-tasks-two/
https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/16.12.2022
https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/16.12.2022


http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%

80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B

8_2022.pdf 

 

12.5 Юрій Човнюк, Анна Москвітіна, Ірина Пефтєва Визначення опти-

мальних співвідношеннь розмірів ґрунтових акумуляторів теплоти, об-

межених теплоізоляційними шарами. Тези доповідей ІІІ-ї міжнародної 

науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія». Багато-

функціональні еко - та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в 

архітектурі, будівництві та суміжних галузях, Київ, 24-26 листопада 

2022, с.70-71. 

http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%

80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B

8_2022.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 шість років.  

  

http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2022.pdf
http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2022.pdf
http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2022.pdf
http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2022.pdf
http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2022.pdf
http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2022.pdf
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Додаток 5 

 

  

 



Додаток 6 

 

 

  



Продовження додатку 6 

 

 

  



Продовження додатку 6 

 

  



Продовження додатку 6 

 

 


