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Корпоративні контакти: 

liubarets.op@knuba.edu.ua; apl_knuba@ukr.net 

тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 280, 192 

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 45 років.  

Науково-педагогічний стаж 40 років. 

З 1991 року по теперішній час працює в КНУБА на посадах асистента та 

доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції. 

З 1998 по 2007 рр. виконував обов’язки заступника декана факультету 

довузівської підготовки. 

У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Теплопостачання, 

газопостачання, вентиляція, кондиціювання повітря і освітлення». Тема 

дисертації «Зниження виділення пилу в процесі виготовлення 

формотворних сумішей ливарного виробництва». 

У 1999 році присвоєно вчене звання доцента. 

У 2020 р. отримав Подяку Міністерства освіти і науки України «за вагомий 

особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та 

плідну науково-педагогічну діяльність» (Додаток 1). 

За рейтингом викладачів КНУБА за 2021/2022 навчальний рік займає 7-

місце (https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Рейтинг-

викладачів-2021_2022.pdf ) 



Напрями наукової діяльності 

Енергоефективне забезпечення мікрокліматичних умов приміщень 

інженерними системи будівель. Енергетична сертифікація та паспортизація 

будівель. Пилогазоочистка в системах промислової вентиляції й аспірації. 

Промислова екологія (розсіювання шкідливих речовин, що викидаються в 

атмосферу, розробка нормативів гранично-допустимих викидів, екологічні 

паспорти підприємств). 

Підвищення кваліфікації: 

• ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій», Свідоцтво №0083-17, «Особливості застосування нових 

державних будівельних норм з енергоефективності ДБН В.2.6-31:2016 

«Теплова ізоляція будівель», 21.04.2017 р. (Додаток 2). 

• Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, 

Свідоцтво, «Підготовка з теоретичних, організаційних і процесуальних 

питань судової експертизи за програмою підготовки», 12.09.2019 р. 

(Додаток 3). 

• Міністерство цифрової трансформації України, EGAP, Фонд Східна 

Європа, USAID від американського народу, за підтримки Швейцарії, 

Цифрограм, «Рівень цифрової грамотності – Середній B2», 30.12.2020р. 

(Додаток 4). 

 

Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0003-1905-9283 

 

https://scholar.google.com 

/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=45auu1QAAAAJ 

 

Додаткова інформація: 

• Атестований фахівець з обстеження інженерних систем будівель. 

Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Кваліфікаційний атестат № АБ000031, «Обстеження інженерних 

систем будівель», 2018 р. (Додаток 5) 

(https://e-construction.gov.ua/ep_efficiency_specialist/page=73) 

• Атестований енергоаудитор. Київський національний університет 

будівництва і архітектури, Кваліфікаційний атестат №АA000031, 

https://scholar.google.com/


«Проведення аудиту енергетичної ефективності будівель», 

26.04.2019 р. (Додаток 6)  

(https://e-construction.gov.ua/ep_efficiency_specialist/page=73) 

• Член державної атестаційної комісії з підготовки фахівців у сфері 

енергетичної ефективності 

(https://e-  construction.gov.ua/ep_efficiency_org/filter=239_6). 

• 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 №00315, «Спеціаліст зі 

зведення будинків близьким до нульового енергоспоживання», 2018 р. 

(Додаток 7, 8). 

• Дійсний член Академії будівництва і архітектури України, Диплом 

№2204, 22.03.2011 р. (Додаток 9). 

 

Досягнення у професійній діяльності (за останні п’ять років): 

 

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 Співавтор (науково-методичний консультант) програмного 

забезпечення для розробки Енергетичних сертифікатів будівель в 

Україні Audytor OZC. (http://ua.sankom.net/programs/audytor-ozc ) 

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 Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи «Елект- 

ричні системи опалення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво 

та цивільна інженерія» ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція» / ук-

лад.-О.П.Любарець, А.С.Москвітіна - К.: КНУБА, 2023. - 42с. – Режим 

доступу: http://library.knuba.edu.ua 



4.2 Теплогазопостачання житлового району населеного пункту: мето-

дичні вказівки до виконання індивідуального завдання/уклад. М.П.Се-

нчук, О.П.Любарець, А.С.Москвітіна. – К.: КНУБА, 2018. – 44 с. – Ре-

жим доступу: http://library.knuba.edu.ua  

4.3 Опалення промислових об’єктів: методичні вказівки до виконання 

індивідуальної роботи./ уклад. М.П.Сенчук, О.П.Любарець, М.О.Ши-

шина, В.О.Любарець. – К.: КНУБА, 2018. – 86 с. – Режим доступу: 

http://library.knuba.edu.ua  

4.4 Любарець О.П. Розрахункові параметри охолоджувального пері-

оду в Україні // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Нау-

ково-технічний збірник. Вип.24. Київ: КНУБА, 2018. – с.11-16. - 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/03/201824.pdf  

4.5 Любарець О., Сеньковский К., Безпалько Н. Формування енерге-

тичного паспорта будівлі – нова опція Audytor OZC 6.11 Pro.// Енерго-

ефективність в будівництві та архітектурі: наук.-техн.зб.- 2018.- вип. 

№11.- С.69-76. - DOI: 10.32347/2310-0516.2018.11.69-76 

6.  Наукове  керівництво  (консультування)  здобувача,  який  одержав  

документ про  присудження  наукового  ступеня  (ПІБ  дисертанта,  

здобутий  науковий ступінь,  спеціальність,  назва  дисертації,  рік  

захисту,  серія,  номер,  дата,  ким виданий диплом)  

6.1 Керівництво дисертації к.т.н. Мосвітіної Ани Сергіївни 

«Енергоефективне сезонне акумулювання теплоти в системах 

децентралізованого теплопостачання.» (ДК № 063444 від 30.11.2021р.) 

9. Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 

Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю); 

9.1 Член атестаційної комісії енергоаудиторів Мінрегіону України. 

Нак. КНУБА №314 від 14.08.2018р.  

(https://e-  construction.gov.ua/ep_efficiency_org/filter=239_6) 



11. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 

трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою) 

11.1 Науково-методичний консультант ф. SANKOM Sp. Z o.o. (Вар- 

шава, Польща) з розробки програмного забезпечення для енергетичної 

сертифікації будівель в Україні в програмі Audytor OZC. 

(http://ua.sankom.net/programs/audytor-ozc ) 

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 Сертифікат енергоефективності будинку №1 багатофункціо-

нального комплексу з паркінгом по вул. Миколи Василенка, 2 у 

Солом'янському районі м. Києва: ES01:0967-9887-1604-5835 [Чинний 

від 2023-02-04]. - [Електронний ресурс]: енергетичний сертифікат / 

О.П.Любарець. - Київ: Реєстр будівельної діяльності ЄДЕССБ, 2023. 

- 8с.  

(https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id= 

3030951723280631262/optype=13) 

12.2 Сертифікат енергоефективності будинку №5 багатофункціо-

нального комплексу з паркінгом по вул. Миколи Василенка, 2 у 

Солом'янському районі м. Києва: ES01:1977-4929-5395-7388 [Чинний 

від 2023-02-05]. - [Електронний ресурс]: енергетичний сертифікат / 

О.П.Любарець. - Київ: Реєстр будівельної діяльності ЄДЕССБ, 2023. 

- 8с.  

(https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id= 

3031977492794573834/optype=13) 

12.3 1. Сертифікат енергоефективності будинку №6 житлового 

комплексу по вул. Жулянська, 5 у Солом'янському районі м. Києва: 

ES01:5426-8424-1861-2161 [Чинний від 2022-08-29]. - [Електронний 

ресурс]: енергетичний сертифікат / О.П.Любарець. - Київ: Реєстр 

будівельної діяльності ЄДЕССБ, 2022. - 8с.  

(https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id= 

2915423485247358121/optype=13) 

https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%203030951723280631262/optype=13
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%203030951723280631262/optype=13
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%203031977492794573834/optype=13
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%203031977492794573834/optype=13
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%202915423485247358121/optype=13
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%202915423485247358121/optype=13


12.4 Сертифікат енергоефективності будинку №3 житлового комплексу 

по вул. Жулянська, 5 у Солом'янському районі м. Києва: ES01:5374-

5482-2221-5923 [Чинний від 2022-08-29]. - [Електронний ресурс]: 

енергетичний сертифікат / О.П.Любарець. - Київ: Реєстр будівельної 

діяльності ЄДЕССБ, 2022. - 8с. 

(https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id= 

2915360624802268753/optype=13) 

12.5 Любарець О.П. Сертифікат енергоефективності будинку №004 

житлового комплексу по вул. Наддніпрянське шосе, 2A м. Києва: 

ES01:7334-3883-9993-2648 [Чинний від 2021-08-10]. - [Електронний 

ресурс]: енергетичний сертифікат / О.П.Любарець. - Київ: Реєстр 

будівельної діяльності ЄДЕССБ, 2021. - 8с. 

(https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id= 

2637326447416444076/optype=13) 

12.6 Любарець О.П. Сертифікат енергоефективності будинку №008 

житлового комплексу по вул. Наддніпрянське шосе, 2A м. Києва: 

ES01: 5896-5881-2730-7691 [Чинний від 2021-09-05]. - [Електронний 

ресурс]: енергетичний сертифікат / О.П.Любарець. - Київ: Реєстр 

будівельної діяльності ЄДЕССБ, 2021. - 8с. 

(https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id= 

2655891457746928735/optype=13) 

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

громадських об’єднаннях  

19.1  Дійсний член Академії будівництва України. 

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

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

20.1 Досвід практичної діяльності 38 років (НДІСТ – 9 років; ФОП – 

29 років). 

https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%202915360624802268753/optype=13
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%202915360624802268753/optype=13
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%202637326447416444076/optype=13
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%202637326447416444076/optype=13
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%202655891457746928735/optype=13
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=%202655891457746928735/optype=13
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