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Напрями наукової діяльності 

Застосування енергозберігаючих екологоефективних технологій в процесах 

формування повітряно-теплових режимів споруд різного призначення. 

Удосконалення методологій і конструктивних рішень. 

Корпоративні контакти: 

korbut.vp@knuba.edu.ua 

тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 288 

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 56 років.  

Науково-педагогічний стаж 50 років. 

З 1972 р. працював у КНУБА на посаді асистента, з 1985 р. – доцента, а з 

2008 р. по теперішній час – професора кафедри теплогазопостачання і 

вентиляції.  

У 1977 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання». Тема дисертації «Исследование вентиляционных 

потоков и разработка методов их эффективной организации в главных 

корпусах теплоэлектростанций». У 1985 році присвоєно вчене звання 

доцента. 

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання». Тема дисертації «Енергозберігаючі технології 

створення повітряно-теплових режимів теплових електростанцій». У 2005 

р. присвоєно вчене звання професора. 

Підготував 4 кандидатів наук та був науковим консультантом 3 здобувачів, 

що одержали ступінь докторів технічних наук. 



 

Підвищення кваліфікації: 

ТОВ Будівельно-монтажний комплекс “Енергомонтажвентиляція”, 

Зараховано наказом КНУБА № 553 від 30.12.2019 р., 6 навчальних  кредитів 

(180 годин) (Додаток 1). 

 

Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0002-4560-5463 

 

https://scholar.google.com 

/citations?hl=ru&authuser=1&user=8sqmTjsAAAAJ 

 
https://www.scopus.com 

/authid/detail.uri?authorId=6603618107 

 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3313414 

 

Додаткова інформація: 

• Член експертної ради інноваційних проектів при Кабінеті Міністрів 

України; 

• Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних 

робіт з архітектури, будівництва та геодезії Міносвіти України; 

• Член спеціалізованих вчених рад Д.26.056.07 та Д.26.056.06; 

 

Державні нагороди: 

• Медаль «В пам’ять 1500 років Києву»; 

• Заслужений будівельник України (1998р.);  

• Відмінник освіти України (1996р.);  

• Золота медаль «За досягнення в науці» (2001р.);  

• Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2007р.);  

• Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» Міносвіти України 

(2020). 

 

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 Корбут В. П., Мілейковський В.О. Повітророзподілення опуклими 

напівобмеженими струминами при вентиляції з постійною витратою 

повітря. Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання. 2021. Вип. 36. 

С. 37-50. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2021.36.37-50. 

1.2 Корбут В. П., Мілейковський В.О., Дзюбенко В. Г., Саченко І. А. 

Використання взаємодії опуклих напівобмежених струмин при 

вентиляції зі змінною витратою повітря. Вентиляція, освітлення і 

теплогазопостачання.2021. Вип. 37. С. 7-12. 

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2021.37.7-12. 

1.3 Корбут В. П., Рибачов С. Г. Дослідження дворівневого повітряно-

струминного огородження відкритої поверхні великорозмірних 

промислових ванн. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 

Науково-технічний збірник КНУБА, К.:2018 №24, с. 5-10. 

1.4 Корбут В. П., Рибачов С. Г. Експериментальні дослідження 

дворівневого повітряно-струминного огородження відкритої поверхні 

промислових ванн великих розмірів. Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання. Науково-технічний збірник КНУБА, К.:2021 

№36, с. 6-14. 

1.5 Vozniak O. Air Distribution Efficiency in a Room by a Two-Flow Device / 

О. Vozniak, V. Korbut, B. Davydenko, I. Sukholova // Lecture Notes in Civil 

Engineering, 2020. International Conference Current Issues of Civil and 

Environmental Engineering Lviv – Košice – Rzeszów CEE 2019: 

Proceedings of CEE 2019. Book series LNCE. Vol. 47, P. 526-533. 

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 Патент України № 125100 Повітророзподільник. Варіанти. Корбут 

В. П.; Довгалюк В. Б.; Мілейковський В.О.; Філатов А. П. Опублік. 

5.01.2022, Бюл. № 1/2022. 

2.2 Патент № A 44971 UA 7 F 24 F 13/06. Пристрій для видалення 

шкідливих виділень. / Корбут В. П., Скляренко О. М., Рибачов С. Г. // 

Промислова власність. – 2021. – №3. Кн.1. – С. 4.82. 



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 Керівник здобувача, який одержав документ к.т.н.: Рибачов С.Г. 

(2021) 

6.2 Наукове консультування здобувачів, що одержали документ д.т.н.: 

Возняк О.Т. (2018), Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О. (2020) 

7. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 

7.1 Член спеціалізованих вчених рад Д.26.056.07 та Д.26.056.06. 

8. Виконання  функцій  (повноважень,  обов’язків)  наукового  керівника  

або відповідального  виконавця  наукової  теми  (проекту),  або  головного 

редактора/члена  редакційної  колегії/експерта  (рецензента)  наукового  

видання, включеного  до  переліку  фахових  видань  України,  або  

іноземного  наукового видання, що індексується в бібліографічних базах  

8.1 Член редакційної колегії наукового видання, долученого до 

переліку фахових видань України “Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання” 

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 експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертаційних робіт з архітектури, будівництва та геодезії Міносвіти 

України 



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 Вадим КОРБУТ, Ярослав ЛУЧИЦЬКИЙ: Аналіз автоматичного 

управління режимами роботи систем кондиціонування // Робоча 

програма та Тези доповідей ІІ-ї міжнародної науково-практичної 

конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» 24-26 листопада 2021 р., м. 

Київ, – С. 54-55. 

12.2 Вадим КОРБУТ, Владислав ЛУЧИЦЬКИЙ: Аналіз рекуператорів 

систем вентиляції існуючих схем вентиляції та існуючих видів  Робоча 

програма та Тези доповідей ІІ-ї міжнародної науково-практичної 

конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» 24-26 листопада 2021 р., м. 

Київ, – С. 65-66. 

12.3 Корбут В. П. Сучасні тенденції розвитку енергоефективного 

формування мікроклімату великогабаритних будівель різного 

призначення в умовах медико-біологічних викликів / Корбут В. П., 

Мілейковський В.О., Ткаченко Т.М. // Робоча програма та Тези 

доповідей ІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. 

Ресурси. Енергія» 24-26 листопада 2021 р., м. Київ, – С. 16-17. 

12.4 Корбут В. П., Оптимізація параметрів дворівневого повітряно-

струминного екрану за ефективністю / Корбут В. П., Мілейковський 

В.О. Рибачов С. Г.  // Робоча програма та Тези доповідей ІІ-ї 

міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. 

Енергія» 24-26 листопада 2021 р., м. Київ, – С. 56-57. 

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

громадських об’єднаннях  

19.1 Дійсний член Конфедерації будівельників України. 

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

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

20.1 Досвід практичної діяльності 34 років. 
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