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Напрями наукової діяльності 

Тепловий і повітряний режими збереження будівель-пам’яток архітектури з 

творами настінного живопису, формування мікроклімату музейних 

приміщень, енергоефективні системи забезпечення мікроклімату 

громадських будівель. 

 

  

Корпоративні контакти: 

shyshyna.mo@knuba.edu.ua 

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

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж практичної діяльності 16 років.  

Науково-педагогічний стаж 11 років.  

У 2009 році закінчила Київський національний університет будівництва і 

архітектури та здобула кваліфікацію «Магістр будівництва» за 

спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція». 

З 2009-2013 рр. навчалася в аспірантурі КНУБА за спеціальністю 05.23.03 

«Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». 

З 2011 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри 

теплогазопостачання і вентиляції. 

З 2018 року обіймає посаду вченого секретаря кафедри. 



Підвищення кваліфікації: 

• СПКВ КНУБА з 18 лютого 2019 по 18 квітня 2019 р. за дисципліною 

«Іноземна мова (англійська)» Тема «Науково-технічний переклад», 

свідоцтво СС 02070909290-18 від 18 квітня 2019 р. (140 годин) 

(Додаток 1). 

• ТОВ «Академія цифрового розвитку», Сертифікат №GDTfE-01-08871 

«Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» Базовий рівень, 08.08.2022 

р., 1 кредит ЄКТС (30 годин) (Додаток 2). 

• ТОВ «Академія цифрового розвитку», Сертифікат №GDTfE-01-С-

09359 «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» Середній рівень, 

15.08.2022 р., 0,5 кредита ЄКТС (15 годин) (Додаток 3). 

 

Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0001-9384-7662 

 

https://scholar.google.com.ua 

/citations?hl=ru&user=gMETvr8AAAAJ 

 

Додаткова інформація: 

• Атестований фахівець з обстеження інженерних систем будівель. 

Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Кваліфікаційний атестат №АБ000090, «Обстеження інженерних систем 

будівель»,  26.04.2019 р. (Додаток 4). 

• Атестований енергоаудитор. Київський національний університет 

будівництва і архітектури, Кваліфікаційний атестат №АA000090, 

«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 №00328, «Спеціаліст зі 

зведення будинків близьким до нульового енергоспоживання»,  

23.05.2018 р. (Додаток 6, 7). 

 

 

  

https://orcid.org/0000-0001-9384-7662
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 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 

1.2 Човнюк Ю.В., Чередніченко П.П., Москвітіна А.С., Шишина М.О. 

Розрахунок конструктивних елементів акумулятору теплоти з рідким та 

твердим теплоакумулюючим матеріалом. / Ю.В. Човнюк, П.П. Черед-

ніченко, А.С. Москвітіна, М.О. Шишина // Містобудування та терито-

ріальне планування – Випуск 77.  – К.: КНУБА, 2021 – С. 475-486. 

1.3 Chovniuk Y., Moskvitina A., Shyshyna M., Kravchyuk V. Hysteresis 

curves analysis in the processes of heat and moisture conductivity of textiles’ 

nanosurfaces.Theoretical foundations of engineering. Tasks and problems 

collective monograph. Іnternational Science Group. – Boston : Primedia 

eLaunch, 2021. Р. 75-91 https://isg-konf.com/uk/theoretical-foundations-of-

engineering-tasks-and-problems-ua/ ISBN-978-1-63972-067-5 DOI- 

10.46299/ISG.2021 .MONO.TECH.III 

1.4 Москвітіна А. С. Дослідження поля температур у приміщенні при 

роботі систем кондиціонування при змінних теплових навантаженнях 

приміщення [Текст] / А.С. Москвітіна, М.О. Шишина // Молодий вче-

ний. — 2020. — №3. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/3/40.pdf. 

1.5 Човнюк Ю.В. Функціональний аналіз теплопровідності та в’язко-

сті квазітвердих капілярно-пористих тіл за змінних параметрів повітря-

ного середовища при музейному зберіганні / В.Б. Довгалюк, Ю.В. Чов-

нюк, М.О. Шишина, А.С. Москвітіна // Вентиляція, освітлення та теп-

логазопостачання: науково-технічний збірник. – Випуск 34. – К.: 

КНУБА, 2020. – С.6-13. 

4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/229792
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/3/40.pdf


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/: Аеродинаміка 

вентиляції. 

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

охолодження громадських будівель. 

4.3 Електронний курс на сайті  http://org2.knuba.edu.ua/: Інженерне об-

ладнання інтер’єру. 

4.4 Опалення промислових об’єктів: методичні вказівки до виконання 

індивідуальної роботи / укл.: М.П. Сенчук та ін. – К.: КНУБА, 2018. – 

84 с. 

4.5 Робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання iнтер'єру» 

для спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистец-

тво, реставрація”, 2022 р. 

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 Микола КОРЧМІНСЬКИЙ, Марія ШИШИНА, Анна МОСКВІ-

ТІНА Еколого-економічні аспекти використання систем кондиціону-

вання зі змінною витратою повітря для адміністративних будівель//  

Тези доповідей ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції 

«Екологія. Ресурси. Енергія».  Багатофункціональні еко - та енергоефе-

ктивні, реурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та сумі-

жних галузях, Київ, 23-25 листопада 2022, с. 55-56. 

12.2  Анна МОСКВІТІНА, Марія ШИШИНА: Визначення необхідних 

заходів для забезпечення подальшої надійної і безпечної експлуатації 

Софійського собору. Тези доповідей ІІ-ї міжнародної науково-практич-

ної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія». Багатофункціональні еко 

- та енергоефективні, реурсозберігаючі технології в архітектурі, будів-

ництві та суміжних галузях, Київ, 24-26 листопада 2021, с.43-44. 

12.3 Y. Chovnyuk, M. Shyshyna, A. Moskvitina Multifractal Properties of 

Colloidal Capillary-Porous Bodies // Proceedings of the I International Sci-

entific and Theoretical Conference “Formation of innovative potential of 

world science”, Tel Aviv, Israel, May 7, 2021, рр. 157-162. 

http://org2.knuba.edu.ua/


12.4 Функціональний аналіз теплопровідності та в’язкості квазітвердих 

капілярно-пористих тіл / Ю.В. Човнюк, М.О. Шишина, А.С.Москві-

тіна // Робоча програма та Тези доповідей міжнародної науково-прак-

тичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія. Багатофункціональні 

еко- та енергоефективні, реурсозберігаючі технології в архітектурі, бу-

дівництві та суміжних галузях» ЕРЕ-2020 25-26 листопада 2020 р., м. 

Київ, КНУБА. – 2020. – С. 14. – Режим доступу: 

http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020_тези.pdf. 

12.5 Термодинамічний аналіз твердіючих пасто- й рідиноподібних еле-

ментів музейних експонатів під впливом мікрокліматичних умов при-

міщення / Ю.В. Човнюк, М.О. Шишина, А.С. Москвітіна // Робоча про-

грама та Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

«Екологія. Ресурси. Енергія. Багатофункціональні еко- та енергоефек-

тивні, реурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміж-

них галузях» ЕРЕ-2020 25-26 листопада 2020 р., м. Київ, КНУБА. – 

2020. – С. 33. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua/data/ERE-

2020_тези.pdf. 

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

громадських об’єднаннях  

19.1 Член Асоціації енергоаудиторів України. 

https://aea.org.ua/members/maria/ 

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

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

20.1 Досвід практичної діяльності сім років.  

  

http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020_тези.pdf
http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020_тези.pdf
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Додаток 3 

 

 



Додаток 4 

 

 

 



Додаток 5 

 

 

 



Додаток 6 

 

 

  



Продовження додатку 6 

 

 

  



Додаток 7 

 

  



Продовження додатку 7 

 

 


