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Напрями наукової діяльності 

• Створення перспективних технологій формування безпечного 

середовища будівель поєднанням “зелених конструкцій”, фітодизайну 

та інженерних систем; 

• Дослідження проблем забезпечення ефективної роботи 

газотранспортної системи; 

• Дослідження методів нормалізації атмосфери робочих зон кар’єрів. 

 

Корпоративні контакти: 

konovaliuk.va@knuba.edu.ua 

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

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 22 роки.  

Науково-педагогічний стаж 18 років. 

З 2018 року працює у КНУБА на посаді доцента кафедри 

теплогазопостачання і вентиляції. 

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці».  

Тема дисертації «Розробка способів і засобів покращення мікроклімату в 

мобільних приміщеннях». 

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри 

теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції. 

У 2012 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Водопостачання 

та водовідведення». 



Підвищення кваліфікації: 

• Lublin University of Technology, Poland, Сертифікат учасника 

Міжнародного тижня навчання та навчання персоналу в рамках 

програми Erasmus+ / Certificate of the participant of the International Week 

of Staff Training and Education within the Erasmus+ Program, 17-

21.10.2022 р. (Додаток 1). 

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

03789 «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» Середній рівень, 

15.08.2022 р., 0,5 кредита ЄКТС (15 годин) (Додаток 2). 

• ТОВ «Академія цифрового розвитку», Сертифікат №GDTfE-01-16043 

«Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» Базовий рівень, 08.08.2022 

р., 1 кредит ЄКТС (30 годин) (Додаток 3). 

• Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Сертифікат СП №02070909/0054-22, «Комп’ютерні технології 

тестування та дистанційного навчання», 21.04.2022 р., 6 кредитів ЄКТС 

(180 годин) (Додаток 4). 

• Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти 

Київського національного університету будівництва і архітектури», 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 38639433/000678-21, 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 5). 

• Національне агентство з питань енергозбереження Республіки Польща, 

Фонд збереження енергії, Сертифікат про проходження навчання в 

період з 06.09.2021 по 31.10.2021 р., «Е-ЕТАР – Навчальний проект з 

енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні» 

(Додаток 6). 

 

Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0001-5115-7188 

 

https://scholar.google.com.ua 

/citations?user=8Wl8vm8AAAAJ&hl=uk 

 

Додаткова інформація: 

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


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

академіка Серія АТНУ №205, 11.11.2021 р. (Додаток 7). 

 

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 Аналіз впливу тиску газу на параметри його спалювання в побуто-

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

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

ський національний університет будівництва і архітектури. – 2021.– 

Вип. 38.- С. 51-56. URL: http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/253764 

1.2 Удосконалення системи обліку природного газу в одиницях енер-

гії / К. М. Предун, В. А. Коновалюк, Ю. Й. Франчук  // Вентиляція, осві-

тлення та теплогазопостачання: наук.-техн. зб. / Київський національ-

ний університет будівництва і архітектури. – 2021.– Вип. 37.- С. 60-65. 

URL: http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/253764 

1.3 Розробка ефективних способів і засобів нормалізації атмосфери 

робочих зон кар'єрів / В.Г. Наливайко, В.А. Коновалюк // Науково-тех-

нічний збірник «Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання» тепло-

газопостачання: наук.-техн. зб. / Київський національний університет 

будівництва і архітектури. – 2020.– Вип. 34.- С. 33-43. URL: 

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/225928 

1.4 Дослідження проблеми забезпечення оптимального тиску в розпо-

дільчих мережах газопостачання перед побутовими газовими прила-

дами / В.А. Коновалюк, Ю.Й Франчук // Вентиляція, освітлення та теп-

логазопостачання: наук.-техн. зб. / Київський національний університет 

будівництва і архітектури. – 2020.– Вип. 33.- С. 31-37. URL: 

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/210411 

1.5 Дослідження ефективності застосування водного розчину реаге-

нту «Лексол» для пилоподавлення /Наливайко В.Г., Коновалюк В.А// 

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

ський національний університет будівництва і архітектури. – 2019.–

Вип. 29. С. 38-44. URL: http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/180239 

1.6 Дослідження ексергетичного ККД водяних теплових мереж і сис-

тем опалення /В.І. Деньгуб, В.А. Коновалюк// Вентиляція, освітлення 



та теплогазопостачання: наук.-техн. зб / Київський національний уні-

верситет будівництва і архітектури. – 2019.–. Вип. 28. С. 53-58. URL: 

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/173722 

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 Подано 2 заявки на корисну модель в Укрпатент 14.07.2022 р. Ав-

тори: Ткаченко Т.С., Мілейковський В.О., Коновалюк В.А. 

• Вентиляційний фільтр 

• Пристрій захисту від перенапруги 

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. – 547 с розділ 

7, с. 345-390.  

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 Робоча програма з дисципліни «Газопостачання» для студентів 

спеціальності 144 «Теплоенергетика», 2019 р.; 

4.2 Робоча програма з дисципліни «Системи формування мікроклі-

мату приміщень різного призначення» для студентів спеціальності 144 

«Теплоенергетика», 2019 р.; 

4.3 Робоча програма з дисципліни «Інтелектуальні системи управ-

ління мікроклімату» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія», 2020р;. 

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/173722
https://iino.knuba.edu.ua/images/IINO2022/monografiaIINO.pdf


4.4 Робоча програма з дисципліни «Інженерне обладнання будівель і 

споруд. Теплогазопостачання і вентиляція» для студентів спеціальності 

191 «Архітектура та містобудування», 2020 р. 

4.5 Силабуси з дисциплін «Інженерне обладнання будівель і споруд: 

теплогазопостачання і вентиляція» для спеціальності АРХ, «Газопоста-

чання» для спеціальності ТЕ, «Системи формування мікроклімату при-

міщень різного призначення» для спеціальності ТЕ, «Теплогазопоста-

чання і вентиляція» для спеціальності ВВ  

11. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 

трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою) 

11.1 Наукове консультування в рамках організованих експертиз ТОВ 

«ПРОЕКСП» договір б\н від 02.07.2019 року 

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 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 

12.3 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. 

12.4 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.  



12.5 Розробка багатофункціональної установки дрібнодисперсного 

зрошення «Устімор»/ В.Г. Наливайко, В.А. Коновалюк // ІІ міжнародна 

науково-практична конференція «Екологія. Ресурси. Енергія». Київ: 

КНУБА, 2021. 24-26 листопада 2021 р. Тези доповіді. URL: 

http://www.ere.org.ua/2021/data/програма%20та%20тези%20висту-

пів.pdf 

12.6 Розробка ефективних способів і засобів нормалізації атмосфери 

робочих зон кар'єрів / В.Г. Наливайко, В.А. Коновалюк // « Екологія. 

Ресурси. Енергія» ERE-2020 //Матеріали міжнародної науково-практи-

чної конференції. – Київ: Вид-во КНУБА. – 2020. – С. 29-30.  URL: 

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 Дійсний віце-академік Академії технічних наук України, диплом 

серія АТНУ №205, 11.11.2021 р. 

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

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

20.1 Досвід практичної діяльності 10 років.  

  



Додаток 1  

 

 

  



Додаток 2 

 

 



Додаток 3 

 

 



Додаток 4 

 

 



Додаток 5 

 

  

  



Додаток 6 

 

 



Додаток 7 

 

 

 


