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Напрями наукової діяльності 

Дослідження проблем забезпечення ефективної роботи газотранспортної 

системи та  облік газу як енергії. 

 

Підвищення кваліфікації: 

• КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов», Свідоцтво 

№26581, програма «Англійська мова як іноземна» (рівень В2), 16 

вересня 2022 р., (620 годин) (Додаток 1). 

• Полтавський державний аграрний університет, сертифікат 

№СС00493014/002807/22, Вебінар на тему «Комунікації під час війни», 

02.08.2022 р., (3 години) (Додаток 2). 

• Полтавський державний аграрний університет, сертифікат 

№СС00493014/003200/22, Вебінар на тему «Комунікації під час війни», 

23.08.2022 р., (3 години) (Додаток 3). 

Корпоративні контакти: 

franchuk.yy@knuba.edu.ua, franchuk196405@gmail.com 

тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 284 

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 41 рік.  

Науково-педагогічний стаж 5 років. 

З 2018 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри 

теплогазопостачання і вентиляції. 



• Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №СС02070909327-18, 

«Комп’ютерні технології тестування та дистанційного навчання», 

26.12.2019 р., 6 кредитів ЄКТС (180 годин) (Додаток 4). 

 

Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0002-7910-8705 

 

https://scholar.google.com.ua 

/citations?hl=uk&user=IAmm6cYAAAAJ 

 

Додаткова інформація: 

• Віце-академік Академії Технічних Наук України, Диплом віце-

академіка Серія АТНУ № №264, 22.07.2022 р. (Додаток 5). 

 

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 Франчук Ю.Й. Моделювання управління якістю природного газу 

з використанням функцій належності лінгвістичних змінних методом 

Парето /К.М.Предун, Ю.Й.Франчук, О.І.Ободянська // Містобудування 

та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2021. 

– Вип.76. – с. 235-249. (Збірник входить до міжнародної наукометрич-

ної бази: Index Copernicus). 

1.2 Франчук Ю. Й. Удосконалення системи обліку природного газу в 

одиницях енергії / К.М.Предун, В.А. Коновалюк, Ю.Й.Франчук // Вен-

тиляція, освітлення і теплогазопостачання: наук. техн. збірник. – 

Вип.37. – К.: КНУБА, 2021. – с. 62-66. (Збірник входить до міжнародних 

наукометричних баз: Index Copernicus, Googl scholar). 

1.3 U. Franchuk. Using fuzzy logic elements to assess the quality of natural 

gas / K. Predun, U. Franchuk, O. Obodyanska / The scientific heritage. – 

Vol.73, 2021. – p. 37-48. (Збірник входить до міжнародних наукометри-

чних баз: Index Copernicus та інш.). 

1.4 Аналіз впливу тиску газу на параметри його спалювання в побуто-

вих газових плитах / К.М. Предун, В.А. Коновалюк, Ю.Й. Франчук // 

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


Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: наук.-техн. зб. / Київ-

ський національний університет будівництва і архітектури. – 2021.– 

Вип. 38.- С. 47-54. 

1.5 Зміна складу та якості газу при його русі в системі газопостачання/ 

Ю.Й. Франчук // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: наук.-

техн. зб. / Київський національний університет будівництва і архітек-

тури. – 2022.– Вип. 40.- С. 50-56.  

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 Силабус дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція (ГБ)»; 

4.2 Силабус дисципліни «Автономні системи газопостачання»; 

4.3 Силабус дисципліни «Технології та обладнання для використання 

газу в двигунах». 

4.4 Робоча програма дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція 

(ГБ)»; 

4.5 Робоча програма дисципліни «Автономні системи газопоста-

чання»; 

4.6 Клімова І. В., Франчук Ю. Й., Мойсеєнко В. В. Охорона праці. Ме-

тодичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломних 

роботах магістрів. – К.: КНУБА, 2022. – 30 с.  

5. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня  

5.1  Захист дисертації на науковий ступінь кандидат технічних наук, 

28.09.2021 року в спеціалізованій вченій раді КНУБА 

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 Коновалюк В.А., Франчук Ю.Й. Проблемні питання роботи газо-

розподільної мережі // Trends of development modern science and practice. 

Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. 

Stockholm, Sweden. 2021. Pp. 51-53. URL: https://isg-konf.com. DOI: 

10.46299/ISG.2021.II.IX 



12.2 I Міжнародна науково-практична конференція “THE LATEST 

PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 11-14 січня 

2022 р., Бостон, США. 

12.3 Konovalyuk V., Franchuk Y., Konovalyuk O. Features of 

reconstruction of gas distribution networks / V. Konovalyuk, Y. Franchuk, 

O. Konovalyuk // The latest problems of modern science and practice. 

Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Boston, 

USA. 2022. Pp. 29-33. URL: https://isg-konf.com. DOI: 

10.46299/ISG.2022.I.I 

12.4 XXII Міжнародна науково-практична конференція 

«Multidisciplinary academic research, innovation and results», 07-10 червня 

2022 р., Прага, Чехія. 

12.5 Konovaliuk V., Franchuk Y., Konovaliuk O. Improving the efficiency 

of gas use in internal gas supply systems // Multidisciplinary academic 

research, innovation and results. Proceedings of the ХХII International 

Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic. 2022. Pp. 45-

48.  URL: https://isg-konf.com. DOI: 10.46299/ISG.2022.1.22. 

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

громадських об’єднаннях  

19.1 Віце-академік АТНУ, диплом серія АТНУ №264 від 22 липня 2022 

року. 

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

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

20.1 Досвід практичної діяльності 25 років.  
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