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Статистичні дані, що характеризують діяльність
Інституту аеропортів у 2014р.
1.

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників

89

2.

Чисельність студентів денної форми навчання

890

3.

Опубліковано монографій

4

4.

Опубліковано підручників з грифом МОН України

1

5.

Опубліковано навчальних посібників, всього

7

6.

з них, з грифом МОН України

-

7.

Кількість наукових праць опубліковано у зарубіжних виданнях

47

8.

Кількість наукових праць опубліковано у зарубіжних виданнях, що входять до міжнародних
науково-метричних баз даних (Web of Science, Scopus та інші)

37

9.

Кількість наукових праць опубліковано у наукових фахових виданнях України

118

10.

Кількість наукових праць (статті та тези) опубліковано у наукових виданнях України

233

11.

Кількість публікацій студентів (статті та тези)

196

12.

Кількість затверджених ДАК докторських дисертацій докторантами, штатними науковопедагогічними та науковими працівниками за останні три роки (2012-2014)

2

13.

Кількість затверджених ДАК кандидатських дисертацій аспірантами, штатними науковопедагогічними та науковими працівниками за останні три роки (2012-2014)

16

14.

Патенти та авторські свідоцтва

30
© 2015 Інститут аеропортів

Науковий потенціал ІАП:
Штатних
Докторів наук, професорів – 10
Докторів наук, доцентів (с.н.с.) – 1
Кандидатів наук, доцентів (с.н.с.) – 18
Кандидатів наук, --------- – 7
Професорів НАУ – 1
Доцентів НАУ – 2
Кандидатів наук НАУ – 4
Докторантів – 4
Аспірантів – 28
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Монографії та підручники з грифом
МОН України за 2014 р.
1.

Монографії:
Барабаш М.С. Компьютерное моделирование процесов жизненного цикла
объектов строительства. Монографія.- К.: Изд-во «Сталь», 2014. -301с.

2.

Першаков В.М., Бєлятинський А.О., Симороз Н.Г., Близнюк Т.В. Вертодроми.
Монографія.- К.: Вид-во НАУ, 2014. – 370с.

3.

Голышев А. Б. Теория и расчёт железобетонных сборно-монолитных
конструкций с учётом длительных процессов : Монография / А. Б. Голышев, В. И.
Колчунов, И. А. Яковенко ; под ред. д-ра техн. наук А. Б. Голышева. – К. :
«Талком», 2013. – 337 с.

4.

Ковалёв Ю.Н., Мхитарян Н.М., Ницын А.Ю. Самоорганизация сознания человека и
изображение пространства в произведениях живописи от палеолита до
ренессанса. К.: ДІЯ, 2014.-236с.
Підручники:

1.

Олійник О.П., Гнатюк Л.Р., Чернявський В.Г. Конструювання меблів та обладнання
інтер’єрів / Олійник О.П., Чернявський В.Г. – К.: НАУ, 2014. – 348с. (Затверджено
Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-307 від 17.01.2011)
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Персональні виставки 2014р.
•

Правдохін В.В., персональна виставка живопису «Київські мотиви», січеньлютий 2014 року, галерея «Крепдешин», місто Київ.

•

Пузирний В.І. персональна виставка живопису «Споглядання ультрамарину»,
квітень – травень 2014 року, виставкова зала, 8 корпус, НАУ, місто Київ.

•

Триколенко С.Т. персональна виставка творів «Мистецькі пошуки Софії
Триколенко», січень – лютий - березень 2014 року, галерея «Арка», місто Київ.

•

Триколенко С.Т. персональна виставка батику «Камінь, застиглий на шовку»,
квітень 2014 року, НТБ, місто Київ.

•

Триколенко С.Т. персональна виставка батику, травень-червень-липень, 2014
року, театр «Сузір’я», місто Київ.
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Навчальні посібники, навчальні
посібники з грифом МОН України за 2014 р.

1.Справочное пособие по строительной механике : учебное пособие / [Верюжский Ю.В.,
Голышев А. Б., Колчунов В.И. и др.]. – М.: АСВ, 2014. – Т.1. – 640 с.
2.Справочное пособие по строительной механике : учебное пособие / [Верюжский Ю.В.,
Голышев А. Б., Колчунов В.И. и др.]. – М.: АСВ, 2014. – Т.II. – 432 с.
3. Аналіз результатів тестування засобами MS Excel: Навч. посіб. / Кухар Л.О., Галицький
О.В. -К.:НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014. – 182с.
4. Кафедра комп’ютерної інженерії Національного педагогічного університету ім. М.П.
Драгоманова: історія, сучасність, перспективи / Сергієнко В.П., Кухар Л.О.,
Твердохліб І.А.; за заг. ред. Сергієнко В.П.- К.:НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014. –
140с.
5.Конструювання тестів. Курс лекцій. Навчальний посібник [для студентів вищих навч.
закл.].[2-е вид.] / Сергієнко В.П., Кухар Л.О. .- К.:НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014. –
128с.
6.Макаренко М.Г. Інженерна графіка: Навч. посіб. / Макаренко М.Г.-К.:НАУ,2014.-180с.
7.Ковальов Ю.М. Інженерна графіка. Виконання архітектурно-будівельних креслень у
графічному середовищі ArchiCAD. Навч. посіб., 2-е вид./ Ковальов Ю.М.,
Матющенко Н.В., Шевель Л.В.-К.:НАУ,2014.-186с.
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Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS, INSPEC):
№
з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де
опубліковано роботу

Том, номер
(випуск,
перша-остання
сторінки
роботи

Статті у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних
1

Барабаш М.С.,
Ромашкина М.А.

Алгоритм
моделирования
и
расчета конструкций с учетом
ползучести бетона

International Journal for Computational
Civil and Structural Engineering
Москва: Изд-во «АСВ», 2014.

Vol. 10, Issue 2.
–p. 56–64.

2

Барабаш М.С.

Рекомендации по моделированию
конструкций высотных зданий с
учетом
сопротивляемости
прогрессирующему разрушению

Строительство: Научно-технический
журнал. Тбилиси, 2014.

№ 1(32). – с. 6–
11.

3

Барабаш М.С.

Методы
компьютерного
моделирования
процессов
возведения высотных зданий

Промышленное и гражданское
строительство: Научно-технический и
производственный журнал. Москва,
2014.

№ 3. – с. 40–44.

Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS, INSPEC):
4

Горностаев И.С.,
Клюева Н.В.,
Колчунов В.И.,
Яковенко И.А.

Деформативность
железобетонных составных
конструкций с наклонными
трещинами

Строительная механика и расчёт
сооружений: Научно-технический
журнал. Москва: ЦНИИСК им. В. А.
Кучеренко, 2014.

№ 5(256). –
с.60–66.

5

Городецкий А.С.,
Барабаш М.С.

Компьютерное
моделирование
процесса
возведения
строительных
конструкций

Строительная механика и расчёт
сооружений: Научно-технический
журнал. Москва: ЦНИИСК им. В. А.
Кучеренко, 2014.

№ 5 (256). –
с.28–33.

6

Колчунов В. И.,
Яковенко И. А.,
Клюева Н. В.

К построению расчётной
модели ширины раскрытия
наклонных трещин в
составных железобетонных
конструкциях

Строительная механика и расчёт
сооружений: Научно-технический
журнал. Москва: ЦНИИСК им. В. А.
Кучеренко, 2014.

№1(252). –
с.13–17.

7

Клюева Н.В.,
Яковенко И.А.,
Усенко Н.В.

К
расчёту
ширины
раскрытия
наклонных
трещин третьего типа в
составных железобетонных
конструкциях

Промышленное и гражданское
строительство: Научно-технический и
производственный журнал. Москва,
2014.

№1. – с. 37–40.

8

Клюева Н.В.,
Колчунов В.И.,
Яковенко И.А.

Проблемные задачи развития
гипотез
механики
разрушения применительно
к расчёту железобетонных
конструкций

Известия
Казанского
государственного
архитектурностроительного университета, 2014.

№3(29).– с.41–
45.
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Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS, INSPEC):

9

Колчунов В. И.,
Марьенков Н. Г.,
Омельченко Е.В. и
др.

Методика определения
жёсткости
плосконапряженных и
стержневых железобетонных
составных конструкций при
сейсмических воздействиях

Промышленное и гражданское
строительство: Научно-технический и
производственный журнал. Москва, 2014.

№2. – с. 12–
15.

10

Krivenko P.V.,
Grabovchak V.V.,
Kovalchuk O.Yu.

Genesis of structure and
sulfate resistance of fly ash
alkali activated cements

Second International Conference on
Advanced in Chemically-activated materials
(CAM-2014, China). June, 2014. Jinan,
Shandong, China.

p. 367-374.

11

Клюева Н.В.,
Горностаев И.С.,
Колчунов В.И. ,
Яковенко И.А.

Методика расчета
деформативности
стержневых железобетонных
составных конструкций с
использованием
программного комплекса
«Мираж-2014»

Промышленное и гражданское
строительство: Научно-технический и
производственный журнал. Москва,
2014.

№10. – с.
21–26.

12

Krivenko P.V.,
Grabovchak V.V.,
Kovalchuk O.Yu.

The water transport of Na+ ions in fly ash alkali activated
cements stone

Proceed. Intern. Symp. “Non-Traditional
Cement and Concrete V”. – Brno, Czech
Republic. – 2014.

p. 127-130.
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Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS, INSPEC):

13

Rodchenko O.V.

Improvement of the two-layer
airfield rigid pavement design

Сборник статей 17-й конференции молодых
учёных «Наука – будущее Литвы»
Инженерия транспорта и организация
перевозок, 8 мая 2014 г., Вильнюс, Литва.
Vilnius: «Technika», 2014.

p. 32-36.

14

Kachan T.,
Gorb O., Bilokurov P.,
Mashkova A.

Еxperience of using adhesive
bonding for strengthening of
reinforced building structures
in world practice

Problems of Energy Saving and Nature Use
2014. – Budapest, Hungary. – 2014.

р.57-60.

15

Strelkova G.,
Agieieva G.

System approach
enhancement
of
energy efficiency

Proceedings of the 17th Conference for Junior
Researchers ‘Science – Future of Lithuania’
TRANSPORT ENGINEERING AND
MANAGEMENT, 8 May 2014, Vilnius,
Lithuania. - Vilnius: «Technika», 2014.

p.85-89.

16

Клименко И.,
Лысюк И.

Основные принципы
организации
многофункцинально-го
центра релаксации в
аэропорту

Proceedings of the 17th Conference for Junior
Researchers ‘Science – Future of Lithuania’
TRANSPORT ENGINEERING AND
MANAGEMENT, 8 May 2014, Vilnius,
Lithuania. - Vilnius: «Technika», 2014.

p.255260.

17

Кравченко О.В.

Эко-ревитализационная
модель гармонизации
нарушенной городской
среды

Наука, техника и образование: науч.-метод.
сб. Москва: Изд-во «Проблемы науки»,
2014.

№14. –
с.122126.

towards
airports’
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Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS, INSPEC):

18

Кардаш О.В.

Новое научное направление
в производстве и дизайне
швейных изделий

Материалы 3-го Международного
симпозиума «Creativitate, technologie,
marketing» Кишинёв, 2014.

с.208-211.

19

Кардаш О.В.,
Таран Ю.С.,
Тараненко Д.А.

Вышиванка как естетикокомму-никационная и
инновационная
составляющая дизайна

Материалы 3-го Международного
симпозиума «Creativitate, technologie,
marketing» Кишинёв, 2014.

с.268-273.

20

Barabash M.

Estimation metro influence on
structure adjacent buildings

Proceedings of the International Scientific
Conference Seismics-2014 «Seismic
resistance and rehabilitation of buildings»
ECCE-GSCE-WCCE Tbilisi, Georgia,
2014.

p.141-151.

21

Bieliatynskyi A.,
Krayushkina E.,
Skrypchenko A.,
Koval P.

Introduction of the acoustic
emission method in technical
diagnostics of bridges

Proceedings of the International Scientific
Conference
Seismics-2014
«Seismic
resistance and rehabilitation of buildings»
ECCE-GSCE-WCCE Tbilisi,
Georgia,
2014.

p.181-186.

22

Beljatynskiy A.,
Krotov R.

Theoretical principles of
congestion conditions research

Сборник статей 17-й конференции
молодых учёных «Наука-будущее Литвы»
Инженерия транспорта и менеджмент.
Литва. Вильнюс: Техника, 2014.

с.250-254.
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Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS, INSPEC):
23

Белятынский А.,
Першаков В.,
Близнюк Т.

Расчёт
цементобетонных
вертолётных площадок

Сборник статей 17-й конференции молодых
учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия
транспорта и менеджмент. Литва. Вильнюс:
Техника, 2014.

с.219223.

24

Beljatynskiy A.,
Chistova A.,
Marahovskij A.

Средства усиления безопасности
слепых и людей с ограниченным
зрением при переходе
пешеходного перехода

Сборник статей 17-й конференции молодых
учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия
транспорта и менеджмент. Литва. Вильнюс:
Техника, 2014.

с.294297.

25

Барабаш М.

Влияние метрополитена на
несущие конструкции
близстоящих зданий

Сборник статей 17-й конференции молодых
учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия
транспорта и менеджмент. Литва. Вильнюс:
Техника, 2014.

с.2127.

26

Харитонова А.

Характеристика
проблем,
возникающих
на
взлётнопосадочных полосах аэродрома и
анализ влияния их на состояние
покрытия

Сборник статей 17-й конференции молодых
учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия
транспорта и менеджмент. Литва. Вильнюс:
Техника, 2014.

с.1216.

27

Акимова Т.,
Кужель Н.

Использование показателя
интегральной эффективности
работы аэропорта в рамках
проведения конкурса «Аэропорт
года» в Украине

Сборник статей 17-й конференции молодых
учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия
транспорта и менеджмент. Литва. Вильнюс:
Техника, 2014.

с.206211.

28

Клюева Н.В.,
Чернов К.М.,
Колчунов В.И.,
Яковенко И.А.

Прочность железобетонных
составных конструкций и новые
критерии разрушения в зоне
наклонных трещин

Промышленное и гражданское строительство:
Научно-технический и производственный
журнал. Москва, 2014.

№11. –
с.36–
40.
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Патенти та авторські свідоцтва
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Авторські свідоцтва:
Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54895 (20.05.2014) Підручник «Основи естетики архітектури та
дизайну».
Захарчук В.Л. ,Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53912 (04.03.2014) Твір художнього дизайну
«Концептуальна модель модулю відпочинку в аеропорту»
Гончарук М.В. ,Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53530 (06.02.2014) Складений твір «Концептуальна
модель стільца «Стихія»
Лукашенко А.В., Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53073 (11.01.2014) Опис с кресленням «Журнальний
стіл «Лілія»
Коржаневич Д.О., Кузнецова І.О., Єременко Л.К. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54894 (20.05.2014) Збірка зображень
з описом «Концептуальна модель інтер’єру ресторану “CRISTAL”
Джереловська І.В., Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53072 (11.02.2014) Опис з кресленням
«Концептуальна модель ортопедичного крісла «Хребет»
Оксенюк Ю.О., Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53065 (11.02.2014) Опис з кресленням
«Концептуальна модель меблевого виробу «Диван з підставкою»
Бовдуй А.Е., Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №53355 Опис з кресленням «Концептуальна модель
шафи –перегородки «Пазли»
Козійчук К.О. , Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53851 (06.02.2014). «Концептуальна модель ліжко –
трансформер в стилі романтизм»
Лукашенко А., Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53527 (06.02.2014) Твір художнього дизайну
«Концептуальна модель стійки для прихожої у класичному стилі»
Прилуцький Є.В., Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53361 (11.01.2014) «Концептуальна модель
«Декоративна колона з підсвітленням»
Мельниченко В.Б., Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53528 (6.02.2014) Твір художнього дизайну
«Концептуальна модель «Диван – трансформер для вітальні»
Семенок Х.М., Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54115 (17.03.2014) Твір художнього дизайну «Крисло
Писанка» з орнаментом української вишивки»
Кучеренко Ю., Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53353 (здано 7.11.13, отримано 2014) «Концептуальна
модель двостороннього дитячого столику – трансформеру»
Пономаренко В., Кузнецова І.О., Блажіевська Н.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54893 (20.05.2014) Збірка
зображень з описом «Концептуальна модель інтер’єру нічного кафе «DON’T SLEEP»
Чередниченко Ю., Кузнецова І.О., Блажіевська Н.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54892 (2014) Збірка зображень з
описом «Концептуальна модель інтер’єру пабу «Лебовські»
Косяченко В., Кузнецова І.О., Блажіевська Н.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 54890 (20.05.2014) Збірка зображень з
описом «Концептуальна модель офісних меблів»
Соломенко А., Кузнецова І.О., Блажіевська Н.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54891 (20.05.2014) ) Збірка
зображень з описом «Концептуальна модель інтер’єру молочного ресторану «Київське молоко»
Захарчук В.Л. ,Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53913 (04.03.2014) Твір художнього дизайну
«Креслення – Концептуальна модель умивальника «Діатом»
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55503 Комп’ютерна програма «Програмний комплекс «ЛІРА САПР 2014» (ПК«ЛІРА
САПР 2014») /Городецький Олександр Сергійович, Гензерський Юрій Валерійович, Медведенко Дмитро Вячеславович, Барабаш Марія
Сергіївна, Буфіус Ольга Ігоревна, Батрак Лариса Григорівна, Маснуха Олександр Михайлович; 04.07.2014 р.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55504 Комп’ютерна програма «САПФІР-2014» / Бойченко Віталій Вадимович, Шут
Олександр Олександрович, Палієнко Олег Ігоревич, Барабаш Марія Сергіївна; 04.07.2014 р.
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Проведення наукових експериментальних
досліджень та випробувань у 2014р.
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Науково-дослідні роботи Інституту аеропортів 2014 р.
№ Шифр

Назва

Науковий
керівник

Замовники

1

907Х13

Розробити розділ “Експлуатаційне утримання
автомобільних доріг з цементобетонним
покриттям” в “Методичних рекомендаціях з
поточного дрібного ремонту та
експлуатаційного утримання автомобільних
доріг з цементобетонним покриттям”

Бєлятинський А.О.
.

Державне
агенство
автомобільних доріг
України
(Укравтодор)

2

958Х14

Провести випробування грунту та фігурних
елементів мощення із злітно-посадкової смуги
ЗПМ АТСК “Євростар”(пос.Гоголів) з
наданням експертного висновку

Бєлятинський А.О.

Державна
авіаційна
служба
України

3

971Х14

Розробка вимог до експлуатаційного
утримання покриття злітно-посадкової смуги
ЗПМ АТС “Євростар”(пос.Гоголів)

Бєлятинський А.О.

Державна
авіаційна
служба
України

4

925Х13

Інструментальне обстеження, визначення
технічного стану будівлі №129 по вул.
Жилянська в м.Києві для дослідження
взаємного впливу фундаментів проектуємої
забудови

Бакулін Є.А.

ТОВ «Сітіцентрбуд»

© 2015 Інститут аеропортів

Науково-дослідні роботи Інституту аеропортів 2014 р.

№ Шифр

Назва

Науковий
керівник

Замовники

5

923Х13

Проведення інструментального обстеження
конструктивних елементів скловарної печі
для визначення фактичного технічного стану
та підготовки висновків і рекомендацій по
усуненню пошкоджень та забезпеченню
подальшої експлуатації за адресою Київська
обл., Бородянський р-н смт.Пісківка
вул.Жовтнева 1, «Пісковський Завод
Скловиробів»

Бакулін Є.А.

ФО Голего М.В.

6

938Х14

Обстеження та визначення технічного стану
будівлі Управління НБУ Кіровоградської обл.
в м.Кіровоград вул.Велика Перспективна,33
для підготовки висновків та рекомендацій
стосовно реконструкції об’єкта

Бакулін Є.А.

ТОВ КБК

7

952Х14

Проведення аналізу напруженодеформованого стану будівельних
конструкцій корпусу комплексу Гостьового
будинку посольства України в РФ

Бакулін Є.А.

ТОВ КБК

© 2015 Інститут аеропортів

Тонкошарове покриття для відновлення транспортноексплуатаційних характеристик цементобетонних та
асфальтобетонних аеродромних та автодорожніх покриттів

Для підвищення шорсткості існуючих цементобетонних та
асфальтобетонних покриттів, забезпечення потрібної безпеки руху
транспорту, ліквідації експлуатаційних дефектів розроблена
ефективне тонкошарове покриття із щебеневого матеріалу мілкої
фракції, мінерального в’яжучого та добавок. Наноситься шаром на
покриття, має високу адгезію, міцністні характеристики такого
тонкошарового покриття відповідають характеристикам існуючого
покриття. Рух транспорту можна відкривати через 20-22 години
після нанесення. Розроблені склад та технологія нанесення.
Забезпечує підвищення шорсткості поверхні, продовження терміну
служби при мінімальних витратах на виконання робіт.

Обсяг фінансування наукових досліджень
(тис. грн.)
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Захисти дисертаційних робіт у 2014 р.
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Захищені дисертаційні роботи за 2014 р.
№
п/п

Здобувач

Науковий
ступінь,
спеціальність

Кафедра

Науковий
консультант,
керівник

Дата захисту

1.

Барабаш Марія
Сергіївна

д.т.н.
05.23.01

Кафедра
комп’ютерних
технологій
будівництва

д.т.н., професор
Городецький
Олександр
Сергійович

26.11.2014

2.

Осіпа Людмила
Володимирівна

к.п.н.
13.00.09

Кафедра
архітектури

д.т.н., професор
Дорошенко Юрій
Олександрович

13.02.2014

3.

Омельченко
Катерина
Вікторівна

к.т.н.
05.23.01

Кафедра
комп’ютерних
технологій
будівництва

д.т.н., професор
Колчунов
Володимир
Іванович

27.05.2014

4.

Усенко Микола
Володимирович

к.т.н.
05.23.01

Кафедра
комп’ютерних
технологій
будівництва

к.т.н. Яковенко
Ігор
Анатолійович

03.06.2014
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Кількість захищених
кандидатських і докторських дисертацій
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Кількість докторантів та
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Наукові конференції 2014р.:
•

I Міжнародний науково-практичний конгрес «Міське середовище
- XXI століття» (17-21 лютого 2014р.,м.Київ )

•

II Міжнародна науково-практична конференція “Теорія та
практика дизайну” (19-22 березня 2014р., м.Київ)

•

Міжнародний науково-практичний семінар «САПР Allplan у
архітектурі і будівництві» ( 21-25 квітня 2014р., м.Київ)

•

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і
молодих вчених “Комп’ютерні технології в архітектурнобудівельному проектуванні” (29-30 травня 2014р., м.Київ)

•

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
і студентів «Проблеми та перспективи розвитку авіації та
космонавтики» (29-30 жовтня 2014р., м.Київ)
© 2015 Інститут аеропортів

Наукові конференції 2014р.:
•

ХIV Міжнародна науково-практична конференція молодих
учених і студентів „Політ. Сучасні проблеми науки” (2-3 квітня
2014 р., м.Київ);

•

17 Міжнародна наукова конференція молодих вчених та
студентів «Наука-майбутнє Литви. Інженерія транспорту та
організація перевезень» (5-8 травня 2014р., м.Вільнюс, Литва)

•

VI Міжнародна науково-практична конференція “Аеропорти –
вікно в майбутнє” (16-17 червня 2014р.,м.Київ )

•

VI Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті. Безпека в авіації та
космічні технології» (23-25 вересня 2014р.,м.Київ )

•

VI Міжнародна наукова конференція “Архітектура та екологія.
Проблеми міського середовища” (29-30 жовтня 2014р.,м.Київ )
© 2015 Інститут аеропортів
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17 Міжнародна наукова конференція молодих вчених та
студентів «Наука - майбутнє Литви. Інженерія транспорту та
організація перевезень» (5-8 травня 2014р., м.Вільнюс, Литва)

Наукові конкурси 2014р.

30 травня 2014 року в Національному авіаційному
університеті відбувся заключний етап п’ятого
Міжнародного студентського конкурсу науководослідних робіт, які були виконані із застосуванням
програмних комплексів сімейства ЛІРА (МІРАЖ,
МОНОМАХ-САПР, САПФІР, ЕСПРІ) за
спеціальностями «Промислове і цивільне
будівництво», «Дизайн архітектурного середовища»,
«Мости та тунелі», «Автомобільні дороги та
аеродроми».
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Виконання плану набору аспірантів та
докторантів у 2014 р.
Кафедра, шифр та назва спеціальності

План
набору

Факт

РААШ

05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»,
05.22.01 «Транспортні системи»,
05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

5

7

КТДіГ

05.01.01 «Прикладна геометрія та інженерна графіка»
05.01.03 «Технічна естетика»

1

1

3

4

КТБ

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»,
05.23.17 «Будівельна механіка»

АР

05.01.01 «Прикладна геометрія та інженерна графіка»,
05.22.01 «Транспортні системи»

2

1

ДІ

05.01.03 «Технічна естетика»

2

2

05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»

2

0

05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»

0

0

15

15

МБ
ОАД

Разом по Інституту

Видавнича діяльність ІАП

1. Збірник наукових праць «Проблеми розвитку міського
середовища» зі статусом фахового видання у галузі технічних
наук
Головний редактор: к. арх., доц. Трошкіна О.А.
Відповідальний редактор: к.т.н., доц. Степанчук О.В.

2. Збірник наукових праць «Теорія та практика дизайну» зі
статусом фахового видання у галузі технічних наук та
мистецтвознавства
Головний редактор: д. мист., проф. Кузнецова І.О.
Відповідальний редактор: к.арх., доц. Гнатюк Л.Р.
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Спеціалізована вчена рада К 26.062.12 при НАУ за
спеціальностями 05.22.11«Автомобільні шляхи та
аеродроми» та 05.23.01 «Будівельні конструкції,
будівлі та споруди» продовжила роботу у 2014р.
Спеціалізована вчена рада Д 26.062.04 при НАУ з
захисту кандидатських і докторських дисертацій зі
спеціальності 05.22.01 «Транспортні системи»
(авіаційний транспорт)
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Продовжує роботу об’єднана докторантура у
галузі технологічних наук за спеціальністю 03Т
– «Інженерія транспорту» Національного
авіаційного університету (Україна) спільно з
Вільнюським технічним університетом ім.
Гедимінаса (Литва), Клайпедським технічним
університетом (Литва), Університетом ім.
Александраса Стульгінскиса (Литва), Ризьким
технічним університетом (Латвія) та
Варшавською політехнікою (Польща).
© 2015 Інститут аеропортів
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Творчі конкурси та виставкова
діяльність 2014р.
Виставка оберегів для воїнів АТО, жовтень 2014 р.
Виставка художніх робіт студентів та викладачів ІАП, квітень 2014 р.
Виставка-конкурс “Екібана, дерево щастя”, квітень 2014 р.
Виставка-конкурс “Авіація”, квітень 2014 р.
Виставка-конкурс “Дитячій майданчик”, квітень 2014 р.
Виставка-конкурс “Аксесуари інтер’єру в народних традиціях”, квітень
2014 р.
7. Виставка-конкурс “Дизайнерські вироби народного вжитку в українських
традиціях”, жовтень 2014 р.
8. Майстер-клас з техніки пастелі. листопад 2014р.
9. Майстер-клас з виготовлення маски пап’є-маше. листопад 2014р.
10. Майстер-клас з техніки холодного батіку. грудень 2014р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Концепція розвитку наукових досліджень Інституту аеропортів
НАУ на 5 років (2011-2015)
спеціалізована вчена
рада Д 26.062.04
05.22.01- «Транспортні
системи»
(авіаційний транспорт)

механіка залізобетону (д.т.н.,
проф. Колчунов В.І.)

дослідження пантових
конструкцій (д.т.н., проф.
ІІІимановський

НОВІТНІ комп'ютерні
технолої ії моделювання
конструкцій; (д.т.н., проф.
Городецький О.С., к.т.н., доц.
Барабаш М.С.)

вивчення проблем
реконструкції будівель та
споруд з використанням
методу фізичних моделей
опору (МФМО) (д.т.н., проф.
Колчунов В.І . , к.т.и.

чисельні методи в
розрахунках будівельних
конструкцій (д.т.н., проф.
Верюжський Ю.В., доц.
Машков І.Л.)

Головний науковий напрямок –
розробка принципів та новітніх технологій проектування,
розрахунку та реконструкції
будівель та споруд на транспорті.
науково-дослідну та переддипломну практики у НДІ МШП,
Державному підприємстві "Державний науково-дослідний
інститут будівельних конструкцій" Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України, ВАТ
УкрНДІпроектсталькострукція та інш.

написання та опублікування наукових статей у
спеціалізованих фахових виданнях та захисти
магістерських робіт
підготовка аспірантів
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, 05.23.17 –
будівельна механіка, 05.22.11-автомобільні дороги та аеродроми,
05.01.01-прикладна геометрія, інженерна графіка, 05.23.20 –
містобудування та територіальне планування

лабораторія теорії сейсмостійкості та динамічних
випробувань (завідувач лабораторії - кандидат технічних
наук, с.н.с. Мар'єнков М.Г.) та з відділом надійності
залізобетонних конструкцій (завідувачі відділом - доктор
технічних наук, с.н.с. Бамбура А.М.) ДП ДНДІБК

філія кафедр КТБ і РААШ у ТОВ
«УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.Н.
ІІІимановського»

спеціалізована вчена рада
К 26.062.12
за спеціальностями 05.23.01
«Будівельні конструкції, будівлі та
споруди» та 05.22.11«Автомобільні
шляхи та аеродроми»

розробка нормативної
документації з розрахунку
будівельних конструкцій
(д.т.н., проф. Колчунов В.І.,
к.т.и. Яковенко І.А.)

опір залізобетонних
конструкцій що зводяться
в складних інженерногеологічних умовах (д.т.н.,
проф. Колчунов В.І., к.т.н.,
доц. Прусов Д.Е.)

дослідження тонкостінних
металевих конструкцій
(д.т.н., проф. Оглобля О.І.)

аналіз та методи
обстеження зносостійкості
та надійності будівельних
конструкцій промислових і
цивільних будівель та
споруд (Бакулін Є.А., к.т.н.
Яковенко І.А.)

Плануються до захисту дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук (керівники професори
Бєлятинський А.О., Лапенко О.І., Верюжський Ю.В., Колчунов В.І., Чемакіна О.В., Олійник О.П.) співробітниками кафедри ( Кравченко О.В.,
Кривенко Ю.М., ВолохаМ.П., Бакуліна В.М., Бутик М.В., Лисюк І.О., Палка Д.С., Обуховська Л.В., Вакулін Р.М., Осьмак Т.В.,).

створення науково-інформаційної бази з
питань архітектури та будівництва

галузеві проектні інститути
підготовка аспірантів
Вчена рада

розробка наукових напрямів, пов’язаних із
впровадженням новітніх технологій проектування
та будівництва з використанням прогресивних
архітектурно-будівельних систем;

вивчення, наукова розробка і просування новітніх
технологій і прогресивних архітектурно-будівельних
систем на основі опанування досвіду інших країн і
власних досягнень;

дослідження вантових та тонкостінних мет. констр.

чисельні методи в розрахунках буд. конструкцій

опір залізобетонних конструкцій, що зводяться в
складних інженерно-геологічних умовах та
розробка нормативної документації з
розрахунку залізобетонних конструкцій
дослідження проблем реконструкції будівель та
споруд з використанням методу фізичних моделей
опору (МФМО) та механіки залізобетону;

WEB-дизайн і графічний дизайн
(оформлення сайтів, поліграфічна продукція)
промисловий дизайн (побутова техніка, транспортні
засоби, фірмова продукція, конструювання меблів,
формування малих архітектурних форм)
інтер'єри громадських, житлових та офісних будівель,
благоустрій міського середовища (дизайн-концепція,
робочі креслення, візуалізація, макетування

«РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ І НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗРАХУНКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД НА ТРАНСПОРТІ»

удосконалення методів проектування, реконструкції
та експлуатації аеродромів та автодоріг з
використанням новітніх комп’ютерних технологій
транспортні системи: будівництво та реконструкція.
Новітні технології у будівництві і реконструкції
транспортних систем. Моделювання транспортних
рішень (на прикладі аеропорту)

розрахунок аеродромних і дорожніх покриттів із
врахуванням зростання ваги та габаритних
розмірів рухомого складу вантажних
автомобілів і злітної ваги вітчизняних та
закордонних надважких повітряних суден

основні принципи та новітні технології
архітектурно-будівельного проектування
та реконструкції зон тяжіння аеропортів,
портів, вокзалів
розробка концепції нового покоління
спортивних будівель і споруд та їх
зв’язок з інфраструктурою міст

розробка нормативного забезпечення
з основ містобудування

формування інтер’єрних просторів
громадських будівель з використанням
творів мистецтва

наступність у змісті, методах та формах
організації навчання композиції у
допрофесійній художній освіті

моделювання та опимізація складних
систем

динамічне житло: концепція,
проектування, оцінювання

Навчання з управління європейськими
проектами «INCRIS»
•

•

•

Молоді науковці ІАП у 2014р. прийняли активну участь у розробці «Стратегії розвитку
дорожньої галузі України до 2020р.» в рамках міжнародного проекта «INCRIS» (повна назва:
Грант №294960 Сьомої Рамкової Програми (Seven Flamework Programme) «Покращення
міжнародного співробітництва і стратегії науково-дослідницької діяльності у сфері дорожньої
інфраструктури для України» («Improving International Cooperation and R&D Road
Infrasructure») Акронім проекта «INCRIS» Період проведення гранта: 2011-2014 рр. ).
За сприянням Європейської комісії, Генерального директорату з наукових досліджень та
інновацій Європейського Союзу та в межах виконання Сьомої рамкової програми (FP7-INCO2011-6) на базі Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П.Шульгіна
(Укравтодор) протягом 2014р. відбулося два навчальних семінара для молодих учених з
управління європейськими проектами на тему: «Поліпшення міжнародної співпраці і
розробка стратегії науково-дослідної роботи в сфері дорожньої інфраструктури для України»
(«INCRIS»). Координатор проекту від України - доцент Інституту аеропортів НАУ Катерина
Краюшкіна. Мета проекту - поліпшити наукове співробітництво України з країнами Євросоюзу
для проведення спільних наукових досліджень в дорожній галузі. Активну участь у семінарах
взяли провідний науковий співробітник НАУ Дмитро Бугайко та заступник директора
Інституту аеропортів НАУ з наукової роботи, завідувач кафедри реконструкції аеропортів та
автошляхів Андрій Бєлятинський. Обговорювались теоретичні і практичні аспекти
автодорожньої галузі, стратегія науково-дослідної роботи в сфері дорожньої інфраструктури
для України, порядок проведення тендерних процедур державних закупівель. Були
проведені консультації з питань удосконалення існуючої стратегії науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, перспективи розвитку різних джерел фінансування.
Всього у семінарах прийняло участь 48 молодих науковців
та дослідників з України, Бельгії, Швеції, Угорщини, Польщі та Ізраїлю.

Лауреати Міжнародного конкурсу на
найкращий дипломний проект,
дипломну роботу з використанням
сучасних матеріалів та технологій

Лауреати Великої срібної медалі
Академії Будівництва України

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

