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Напрями наукової діяльності 

Теорія й практика спалювання твердого палива в опалювальних котлах. 

Підвищення ефективності твердопаливних теплогенераторів з механічними 

топковими пристроями. Теорія й практика промислового впровадження 

сучасного енергоощадного обладнання для технологічних потреб та систем 

повітряного опалення – високотемпературні повітронагрівачі, вакуум-випані 

установки, тощо. 

 

Корпоративні контакти: 

senchuk.mp@knuba.edu.ua, smp_21@ukr.net 

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

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 47 років.  

Науково-педагогічний стаж 18 років. 

У 1985-2004 роках працював в Науково-дослідному інституті санітарної 

техніки і обладнання будівель та споруд (м. Київ): провідним інженером, 

науковим співробітником, старшим науковим співробітником, керівником 

групи, завідувачем наукової лабораторії опалювальних котлів, 

заступником директора інституту з наукової роботи. 

З 2004 р. по теперішній час – доцент кафедри “Теплогазопостачання і 

вентиляція”. У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, 

освітлення та теплогазопостачання». Тема дисертації «Підвищення 

ефективності використання твердого палива в теплогенераторах для 

систем теплопостачання». 

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. 



Підвищення кваліфікації: 

• ТОВ “КАН-ТЕРМ ЮЕЙ”, Зараховано наказом КНУБА № 553 від 

30.12.2019 р., тема: «Сучасні нормативні вимоги та європейські 

технології монтажу систем теплопостачання будівель», 30.12.2019 р., 6 

навчальних  кредитів (180 годин) (Додаток 1). 

 

Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0001-8968-7336 

 

https://scholar.google.com.ua 

/citations?hl=uk&user=TVXQDrAAAAAJ 

 

Додаткова інформація: 

• Віце-академік Академії технічних наук України, Диплом віце-

академіка Серія АТНУ № 260, 20.07.2022 р. (Додаток 2). 

 

Державні нагороди: 

• Подяка Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну 

працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність»; 

• Подяка Київського міського голови.  

 

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 Макаров А.С., Сенчук М.П., Ходос А.І., Кирієнко М.О. Підви-

щення ефективності технологічної схеми промислового високотемпе-

ратурного повітронагрівача / А.С. Макаров, М. П. Сенчук, Ходос А.І., 

Кирієнко М.О.// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: нау-

ково-технічний збірник. – Вип. 40.- К.: КНУБА, 2022. – С. 6-15. – Режим 

доступу:  http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/254936 

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


1.2 Сенчук М.П. Підвищення ефективності спалювання твердого па-

лива в шарі /М.П.Сенчук// Вентиляція, освітлення та теплогазопоста-

чання: науково-технічний збірник. – Вип. 39.- К.: КНУБА, 2021. – С. 29-

37. – Режим доступу:  http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/253795 

1.3 Сенчук М.П. Комбінована схема спалювання твердого палива в 

опалювальних котлах малої потужності /М.П.Сенчук// Вентиляція, 

освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 

35.- К.: КНУБА, 2020. – С. 6-14. – Режим доступу:  

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/226002 

1.4 Сенчук М.П. Експлуатаційна ефективність роботи твердопалив-

них теплогенераторів невеликої теплопродуктивності/ М.П.Сенчук, 

А.І.Корогод// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-

технічний збірник. – Вип. 26.- К.: КНУБА, 2018. – С. 13-22. – Режим 

доступу: http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/167944 

1.5 Сенчук М.П. Спалювання низькосортного твердого палива в теп-

логенераторах систем автономного і децентралізованого теплопоста-

чання/М.П.Сенчук //Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: 

науково-технічний збірник.–2018. – Вип.25. – С. 25–30. – Режим дос-

тупу: http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/168154 

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 Спалювання твердого палива в теплогенераторах: методичні вка-

зівки до виконання практичних занять і розробки індивідуальної роботи  

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія.» 

спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція»/ уклад.: М.П. Сенчук, 

Е.І. Дмитриченкова. – К.: КНУБА, 2021. – 38 с.  – Режим доступу: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1521; 

http://library.knuba.edu.ua 

4.2 Опалення промислових об’єктів: методичні вказівки до виконання 

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

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

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3896; 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=187; 

http://library.knuba.edu.ua 

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/168154
https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1521


4.3 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: https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1519; 

http://library.knuba.edu.ua 

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  Сенчук М.П Рибка А.М., Юрко О.І. Зниження впливу забруд-

нення поверхонь нагріву твердопаливних теплогенераторів невеликої 

потужності// Tези доповідей міжнародної науково-практичної конфере-

нції «Екологія. Ресурси. Енергія. Багатофункціональні еко – та енерго-

ефективні, реурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та су-

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

– 2020. – С. 18-19. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua/data/ERE-

2020_тези.pdf 

12.2 Макаров А.С.,  Сенчук М.П., Ходос А.І., Кирієнко М.О.  Підви-

щення ефективності технологічної схеми промислового високотемпе-

ратурного повітронагрівача// Tези доповідей ІІ міжнародної науково-

практичної конференції «Екологія, Ресурси, Енергія», ЕРЕ-2021, 24-26 

листопада 2021 р., м. Київ, КНУБА. – 2021. – С. 26-27. – Режим доступу: 

http://www.ere.org.ua/data/програма%20та%20тези%20виступів.pdf 

12.3 Макаров А., Ходос А., Кирієнко М., Сенчук М.,  Енергоефективні 

вакуум-випарні установки для концентрування в молочній промисло-

вості. Екологія, ресурси, енергія. Багатофункціональні еко- та енергое-

фективні ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та су-

міжних галузях// Tези доповідей III-ї міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ , 23-25 листопада 2022. К.:ERE, 2022. – С. 59-60. – 

Режим доступу: 

http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%

80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B

8_2022.pdf 

12.4 Сенчук М.П. Зниження впливу забруднення поверхонь нагріву 

твердопаливних теплогенераторів невеликої потужності/М.П.Сенчук, 

А.М.Рибка, О.І.Юрко// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: 

науково-технічний збірник. – Вип. 33.- К.: КНУБА, 2020. – С. 15-21. – 

Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2020.0.15-21 

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


12.5 Сенчук М.П. Розподілення вторинного повітря в технологічній 

схемі спалювання твердого палива в шарі/М.П.Сенчук// Вентиляція, 

освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 

32.- К.: КНУБА, 2020. – С. 24-33. – Режим доступу: 

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/210066 

14. Керівництво  студентом,  який  зайняв  призове  місце  на  I  або  II  

етапі Всеукраїнської  студентської  олімпіади  (Всеукраїнського  конкурсу 

студентських  наукових  робіт),  або  робота  у  складі  організаційного  

комітету  / журі  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  

(Всеукраїнського  конкурсу студентських  наукових  робіт),  або  

керівництво  постійно  діючим  студентським науковим  гуртком  /  

проблемною  групою;  керівництво  студентом,  який  став призером  або  

лауреатом  Міжнародних,  Всеукраїнських  мистецьких  конкурсів, 

фестивалів  та  проектів,  робота  у  складі  організаційного  комітету  

або  у  складі журі  міжнародних,  всеукраїнських  мистецьких  конкурсів,  

інших  культурно-мистецьких  проектів  (для  забезпечення  

провадження  освітньої  діяльності  на третьому  (освітньо-творчому)  

рівні);  керівництво  здобувачем,  який  став призером  або  лауреатом  

міжнародних  мистецьких  конкурсів,  фестивалів, віднесених  до  

Європейської  або  Всесвітньої  (Світової)  асоціації  мистецьких 

конкурсів,  фестивалів,  робота  у  складі  організаційного  комітету  або  

у  складі журі  зазначених  мистецьких  конкурсів,  фестивалів);  

керівництво  студентом, який  брав  участь  в  Олімпійських,  

Паралімпійських  іграх,  Всесвітній  та Всеукраїнській  Універсіаді,  

чемпіонаті  світу,  Європи,  Європейських  іграх, етапах  Кубка  світу  та  

Європи,  чемпіонаті  України;  виконання  обов’язків тренера,  помічника  

тренера  національної  збірної  команди  України  з  видів спорту;  

виконання  обов’язків  головного  секретаря,  головного  судді,  судді 

міжнародних  та  всеукраїнських  змагань;  керівництво  спортивною  

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу  

14.1 Член галузевої конкурсної комісії з проведення ІІ туру Всеукраїн-

ського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Будів-

ництво та цивільна інженерія» (27-28 квітня 2021 року) 

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

громадських об’єднаннях  

http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/210066


Віце-академік Академії технічних наук України, Диплом віце-академіка 

Серія АТНУ № 260, 20.07.2022 р. 

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

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

20.1 Досвід практичної діяльності 28 років. 

  



Додаток 1 

 

 

  



Продовження додатку 1 

 

 

  



Додаток 2 

 

 

 


