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Напрями наукової діяльності 

Формування мікроклімату промислових будівель та споруд, системи 

аварійної вентиляції та димотепловидалення. 

Підвищення кваліфікації: 

• Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти 

Київського національного університету будівництва і архітектури», 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 38639433/000677-21, за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВНЗ ІІІ і 

ІV рівнів акредитації «Методика викладання фахових дисциплін», 

15.11.2021 р., 6 кредитів ЄКТС (180  годин) (Додаток 1). 

 

Корпоративні контакти: 

rybachov.sg@knuba.edu.ua 

тел.: (099) 051-49-26, внутр. 1-32, кімната 703а 

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 18 років.  

Науково-педагогічний стаж 15 років. 

З 2007 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри 

теплогазопостачання і вентиляції. 

У 2021 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Енергоефективне 

повітряно-струминне екранування крупногабаритних промислових ванн», 

за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання» (192 -Будівництво та цивільна інженерія). 



 

Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0002-0093-9750 

 

https://scholar.google.com 

/citations?hl=uk&user=rfno6CgADRJ 

 

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 V.Korbut, S.Rybachov. Investigation of the conditions of localization 

of pollutants of air-jetprotection from the exposedsurfaces of large industrial 

baths. Technical University of Kosice. Civil Engineering fakulty. Non-

ConferenceProceedingsofScientificPapers – KEGA 052TUKE-4/2013. – 

2015. ISBN: 978-80-553-2438-8. – p.11 – 15.  Cassotherm 2016. 

1.2 Корбут В. П., Рибачов С. Г. Дослідження дворівневого повітряно-

струминного огородження відкритої поверхні великорозмірних проми-

слових ванн. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Науково-

технічний збірник КНУБА, К.:2018 №24, с. 5-10. 

1.3 Корбут В. П., Рибачов С. Г. Експериментальні дослідження дворі-

вневого повітряно-струминного огородження відкритої поверхні про-

мислових ванн великих розмірів. Вентиляція, освітлення та теплогазо-

постачання. Науково-технічний збірник КНУБА, К.:2021 №36, с. 6-14. 

1.4 Рибачов С. Г. Оцінка енергоефективної роботи дворівневого пові-

тряно-струминного екрану зі співвісними зустрічними струминами з 

ежекційним підживленням у сполученні з обертовими потоками. - Вен-

тиляція, освітлення та теплогазопостачання. Науково-технічний збір-

ник КНУБА, К.:2021 №38, с. 5-10. 

2.  Наявність  одного  патенту  на  винахід  або  п’яти  деклараційних  

патентів  на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права 

на твір  

2.1 Патент № A 44971 UA 7 F 24 F 13/06. Пристрій для видалення шкі-

дливих виділень. / Корбут В. П., Скляренко О. М., Рибачов С. Г. // Про-

мислова власність. – 2021. – №3. Кн.1. – С. 4.82. 

https://scholar.google.com/


3.  Наявність  виданого  підручника  чи  навчального  посібника  

(включаючи електроні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)  

3.1 Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового 

будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплекс-

ній забудові територій : Монографія; за ред. І.В. Новикової – Херсон: 

Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. 

https://iino.knuba.edu.ua/images/IINO2022/monografiaIINO.pdf 

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 Зінич П. Л., Предун К. М., Рибачов С.Г., Шуваєва-Нечипорук О. 

Ю. Розробка, оформлення та захист атестаційної випускової роботи для 

здобуття освітнього ступеня магістра. Методичні рекомендації для сту-

дентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеці-

алізація «Теплогазопостачання і вентиляція»  К. ІІНО КНУБА 2018 -

69с. 

5. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня  

5.1  29.09.2021 р. Захист дисертації. Кандидат технічних наук, 

05.23.03– Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. «Енергоефе-

ктивне повітряно-струминне екранування крупногабаритних промис-

лових ванн». 

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

(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) 

20.1 Досвід практичної діяльності 15 років.  

https://iino.knuba.edu.ua/images/IINO2022/monografiaIINO.pdf


Додаток 1 

 

 


