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Професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції, 

доктор технічних наук. 

 

 

Напрями наукової діяльності 

Теоретичний опис турбулентної макроструктури течій, енергоефективна 

організація повітрообміну, повітророзподілення в приміщеннях, підвищення 

енергоефективності будівель та якості повітря “зеленими конструкціями”, 

моделювання змінного гідравлічного режиму та енергоефективна 

автоматизація водяного опалення, вторинні та поновлювані джерела енергії, 

обчислювальна гідродинаміка. 

Корпоративні контакти: 

mileikovskyi.vo@knuba.edu.ua,  

тел.: (044) 241-54-11, внутр. 1-32, кімната 282 

Коротке резюме (CV) 

Загальний стаж роботи 21 рік.  

Науково-педагогічний стаж 19 років. 

З 2002 року працював у КНУБА на посаді інженера кафедри 

теплогазопостачання і вентиляції, з 2003 – асистента, з 2009 року –  доцент, 

а з 01.02.2021 р. – професор. 

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.03 

«Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Тема дисертації 

«Системи повітророзподілення при зональній вентиляції турбінних 

відділень АЕС». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. 

У 2020 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.23.03 

«Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Тема дисертації 

«Енергоефективне формування мікроклімату на основі розробленої теорії 

макроструктури турбулентних течій». У 2021 р. присвоєно вчені звання 

професора та старшого дослідника. 



Підвищення кваліфікації: 

• Researcher Academy, Elsevier, Сертифікат передового досвіду «Курс 

сертифікованого рецензента» / Certificate of excellence «Certified peer 

reviewer course», 09.01.2023 р. (Додаток 1). 

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

03440 «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» Поглиблений 

рівень, 22.08.2022 р., 0,5 кредита ЄКТС (15 годин) (Додаток 2) 

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

10604 «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» Середній рівень, 

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

• ТОВ «Академія цифрового розвитку», Сертифікат №GDTfE-01-10395 

«Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» Базовий рівень, 08.08.2022 

р., 1 кредит ЄКТС (30 годин) (Додаток 4). 

• Czestochowa University of Technology, сертифікат стажування, «Сучасні 

методи викладання та інноваційні технології у Вищій освіті – 

Енергоефективність у будівництві» / «Modern Teaching Methods and 

Innovative Technologies in Higher Education – Energy Efficiency in 

Construction», 09.12.2019 р., 3,6 кредити ЄКТС (108 годин) (Додаток 5). 

 

 

Наукометричні бази: 

 https://orcid.org/0000-0001-8543-1800 

 

https://scholar.google.com  

/citations?user=rfno6CgAAAAJ 

 
https://www.scopus.com 

/authid/detail.uri?authorId=57193746163 

 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1642154 

 

Додаткова інформація: 

• Член Спеціалізованих вчених рад Д 26.056.07 та Д 26.056.11 (вчений 

секретар).  

• Експерт МОН України з основного конкурсу фундаментальних 

наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-

технічних (експериментальних) розробок.  

• Член всесвітньої асоціації геометрії і графіки ISGG (з 2014 р.).  

https://scholar.google.com/
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1642154


• Член-кореспондент та член Вченої ради Академії будівництва України 

(з 2022 р.), 

• Член ASHRAE (з 2022 р.) 

• Відповідальний редактор фахового всеукраїнського науково-

технічного збірника “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання” 

(Категорія Б), член редколегій фахових видань категорії Б 

“Енергоефективність в будівництві та архітектури”, “Екологічна 

безпека та природокористування”, а також іноземного журналу 

“Budownictwo o zoptymalyzovanym potencjale energetycznym” (Польща). 

• Сертифікований рецензент Journal of Building Engineering 

(SCOPUS Q1), Elsevier, Сертифікат рецензента / Certificate of 

Reviewing, 01.02.2023 р. (Додаток 6). 

• Відповідальний виконавець прикладного наукового дослідження 

“Створення перспективних технологій формування безпечного 

середовища будівель поєднанням "зелених конструкцій", фітодизайну 

та інженерних систем” (номер держреєстрації 0122U001197). 

• Академік Академії Технічних Наук України, Диплом академіка Серія 

АТНУ №  101, 10.12.2022 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 Mileikovskyi, V., Tkachenko, T. Using Telescopic Mapping for Infinity 

Representation with an Example of Ventilation. ICGG 2022 - Proceedings 

of the 20th International Conference on Geometry and Graphics. ICGG 

2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications 

Technologies, vol 146. Cham: Springer, 2023. Cham. P. 394–405 

https://doi.org/10.1007/978-3-031-13588-0_34 (SCOPUS); 

1.2 Tkachenko T., Mileikovskyi V. Capturing Carbon Dioxide from Human-

Driven Vehicles by Green Structures for Carbon Neutrality. 3rd International 

Symposium of Earth, Energy, Environmental Science, and Sustainable 

Development 27/08/2022 - 28/08/2022 Depok, Indonesia. IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science, Vol. 1111, Article ID 012056. 

https://10.1088/1755-1315/1111/1/012056 (Scopus); 

1.3 Попов В.В., Мілейковський В.О., Тригуб О.С. Експертне експрес-

оцінювання впливу тепломасообмінних процесів на залишковий ресурс 



корпуса реактора ВВЕР-1000 через окрихкення його металу. 

Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання. 2022. Вип. 41. С. 39-49. 

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2022.41.39-49; 

1.4 Мілейковський В.О., Вакуленко Д. І.Моделювання ефективності 

теплоутилізації регенеративного провітрювача за різними підходами. 

Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання.2022.   Вип. 41. С. 32-38.  

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2022.41.32-38; 

1.5 Tkachenko T., Міleikovskyi V. Precise Explicit Approximations of the 

Colebrook-White Equation for Engineering Systems. Lecture Notes in Civil 

Engineering. 2021. Vol 100.  Springer, Cham, 2021. P.303-310. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_37 (Scopus) 

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 

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 Мілейковський В.О. Експериментальні аеродинамічні дослідження 

вентиляційних систем: навч. посібн. / В.О. Мілейковський. – ТОВ 

“Видавництво “Юстон”, 2021. – 216 с. – ISBN 978-617-7854-49-3. 

5. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня  

5.1 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних 

наук; рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 

від 26 листопада 2020 р. 

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 Наукове керівництво здобувача Лисака Олега Віталійовича, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня кандидата 



технічних наук; Спеціальність 05.23.03 – Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання.  Назва дисертації “Енергоефективне опалення 

приміщень повітряними природно-примусовими 

електротеплоакумуляційними обігрівачами з магнезитовою цеглою”. 

Захист відбувся 29 грудня 2021 р. 

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 Відповідальний редактор наукового видання, долученого до переліку 

фахових видань України “Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання”; 

8.2 Відповідальний виконавець проєкту “Створення перспективних 

технологій формування безпечного середовища будівель поєднанням 

"зелених конструкцій", фітодизайну та інженерних систем” 

10.  Участь  у  міжнародних  наукових  та/або  освітніх  проектах,  

залучення  до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

10.1 Читання лекцій в онлайн-тренінгах: «Глобальні екологічні проблеми. 

Формування екологічної свідомості регіонів» (2021 р.), «Вплив змін 

клімату на здоров’я населення в умовах пандемії  Covid-19. Екологічні 

проекти на регіональному рівні» (2021 р.), «Енергія, відходи, 

рекультивація земель, охорона навколишнього середовища, «зелені» 

технології» (2021 р.),  у рамках програми ООН із відновлення та 

розбудови миру. Компонент II: “Місцеве самоврядування та реформа з 

децентралізації влади в Україні”;   за сприяння Міністерства 

закордонних справ Данії, Швеції та Швейцарської агенції з розвитку 

співробітництва (SDC) 

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  Мілейковський В. О., Вакуленко Д. І. Ефективність утилізації теплоти 

у децентралізованих регенеративних установках. Актуальні проблеми, 

пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІV 



Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 10 

лютого 2022 року. Київ: ІТТА, 2022. 184 с. https://itta.org.ua/wp-

content/uploads/2022/02/mizhnarodna_asocziacziya_transferu_tehnologij-

3.pdf; 

12.2 Вакуленко Д. І., Мілейковський В. О. Вплив тиску всередині та ззовні 

будівлі на роботу децентралізованих систем вентиляції. Енергоощадні 

машини і технології, Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 17-19 

травня 2022 р. Київ.: КНУБА, 2022. – 133-135 с. 

https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/27/ESMT_Conference_Proceed

ings_2022_PDF.pdf; 

12.3 Вакуленко Д. І., Мілейковський В. О. Вплив зовнішніх чинників на 

роботу регенеративних децентралізованих вентиляційних установок. 

Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: теорія і практика: 

збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

(Полтава, 16 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 54 с. URL: 

http://www.economics.in.ua/2022/07/blog-post.html; 

12.4 Мілейковський В., Вакуленко Д. Дослідження теплообмінних процесів 

у тонких каналах регенеративного провітрювача. Міжнародна науково-

практична конференція «Екологія, ресурси, енергія», Київ, 23-25 

листопада 2022 р. Робоча програма та тези доповідей. Київ, 2022. С. 61-

62. http://www.ere.org.ua/data/Програма_i_тези_2022.pdf; 

12.5 Ткаченко Т., Мілейковський В. Глущенко Р., Ткаченко О. "Зелені 

конструкції" – перспективна бiотехнологія післявоєнного відновлення 

будівель. Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, 

ресурси, енергія», Київ, 23-25 листопада 2022 р. Робоча програма та 

тези доповідей. Київ, 2022. С. 12-13 

http://www.ere.org.ua/data/Програма_i_тези_2022.pdf 

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  

https://itta.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/mizhnarodna_asocziacziya_transferu_tehnologij-3.pdf
https://itta.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/mizhnarodna_asocziacziya_transferu_tehnologij-3.pdf
https://itta.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/mizhnarodna_asocziacziya_transferu_tehnologij-3.pdf
https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/27/ESMT_Conference_Proceedings_2022_PDF.pdf
https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/27/ESMT_Conference_Proceedings_2022_PDF.pdf
http://www.economics.in.ua/2022/07/blog-post.html
http://www.ere.org.ua/data/Програма_i_тези_2022.pdf
http://www.ere.org.ua/data/Програма_i_тези_2022.pdf


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 Керівництво 2 студентами, які зайняли призові місце на ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, серед яких 

Вакуленко Д. І. стала тричі призером, причому у 2019 р. вона зайняла 1 

місце 

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

громадських об’єднаннях  

19.1 Член ASHRAE, Член міжнародної асоціації геометрії і графіки 

(ISGG), Дійсний академік Академії технічних наук України,  член-

кореспондент Академії будівництва України 
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