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Докторів наук, професорів – 10

Докторів наук, доцентів (с.н.с.) – 1
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Студентів – 638
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Статистичні дані, що характеризують наукову 

діяльність НН інституту Аеропортів у 2017р.

© 2018  НН інститут Аеропортів

№

з/п
Показники Кількість

1. Монографії 5

з них, відповідно за кордоном 2

2 Підручники -

3 Навчальні посібники 3

4 Словники -

5 Фахові статті (вітчизняні) 80

6 Не фахові статті та тези (вітчизняні) 70

7 Статті у зарубіжних виданнях 22

8

Публікації у виданнях, що входять до міжнародних науково-

метричних баз даних (Web of Science, Scopus та аналогічного 

рівня)

12

9

Кількість цитувань у виданнях що входять до міжнародних 

науково-метричних баз даних (Web of Science, Scopus та 

аналогічного рівня)

435

10 Статті та тези за участю студентів 86

11 Статті та тези опубліковані студентами самостійно 50

12 Патенти та авторські  свідоцтва 8



Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних  (Web of Science, SCOPUS та аналогічного рівня):

№ 

з/п Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу

Том, номер 

(випуск, 

перша-остання 

сторінки 

роботи

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

1 Агеева Г., 

Волкова А.,. 

Захарченко А. 

Развитие инфраструктуры 

аэропортов и его влияние на 

размещение объектов 

обслуживания воздушного 

движения

Proceedings of the 20th Conference

for Junior Researchers ‘Science –

Future of Lithuania’ Transport

Engineering and Management. 2017,

Vilnius, Lithuania.

2017. – p.69-73.

2 Барабаш М. С., 

Башинский Я.В., 

Корякин А. 

Stress-strain state of the structure in 

the service area of underground 

railway

IOP Conference Series: Materials

Science and Engineering, 3rd

International Conference on

Innovative Materials, Structures and

Technologies (IMST 2017) 27–29

September 2017, Riga, Latvia

Volume 251, 

conference 1.

3 Барабаш М. С. Numerical modelling of stress-strain 

state of the structures with account of 

life cycle stages for buildings

Collection of abstracts from the 9th

International Conference on

Contemprorary problems of

Architecture and Construction, 13-18

September, 2017, Batumi, Georgia.

2017 – p.138-139.
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Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних  (Web of Science, SCOPUS та аналогічного рівня):

4 Барабаш М. С., 

Пикуль А.В., 

Башинская О.Ю. 

Моделирование усилений 

конструкций композитными 

материалами в  ПК «ЛИРА-

САПР»

International Journal for Computational

Civil and Structural Engineering.

2017.–Vol. 13,

Issue 1. –p.34-41.

5 Барабаш М. С., 

Ромашкина М.А., 

Башинский Я.В., 

Леоненко А., 

Сидорченко М. 

Numerical study of building 

vibration caused be traffic of 

underground trains

Proceeding of the 20th Conference for

Junior Researches “Science – Future of

Lithuania”. Transport engineering and

management, 12 May 2017, Vilnius,

Lithuania.

2017. – с.33-37.

6 Bieliatynskyi A.,

Stepanchuk O., 

Pylypenko O., 

Stepanchuk S.

Surveying of Traffic 

Congestions on Arterial Roads 

of Kyiv City

Procedia Engineering. Proceedings of the

10th International Scientific Conference

Transbaltica 2017: Transportation and

Technology, VGTU. Vilnius, Lithuania

Volume 187

(2017) 2017.

p.14–21.

7 Белятынский А.А., 

Васильев Д.П.,

Клочан А.Е.

Применение 

поляриметрических 

технологий  при 

эксплуатации  дорог и 

искусственных покрытий  

аэродромов

Proceedings of the 20th Conference for

Junior Researchers ‘Science – Future of

Lithuania’ Transport Engineering and

Management. 2017, Vilnius, Lithuania.

2017. – с.28–32.

8 Birillo I.V.,

Оsіpа L.V., 

Kostyuchenko O. A.

Computer generated simulation

of landscape during the future

architect training.

Science and Education a New

Dimension. Natural and Technical

Sciences.

2017. –V.13,

№121− p.7-10.
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Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних  (Web of Science, SCOPUS та аналогічного рівня):

9 Iakovenko I., 

Kolchunov V., Lymar I. 

Rigidity of reinforced concrete

structures in the presence of

different cracks.

(2017). MATEC Web of Conferences. 6th

International Scientific Conference

«Reliability and Durability of Railway

Transport Engineering Structures and

Buildings».

2017. – Vol.

0216, p.12

10 Iakovenko I., 

Kolchunov Vl. 

The development of fracture 

mechanics hypotheses 

applicable to the calculation of 

reinforced concrete structures 

for the second group of limit 

states.

Journal of Applied Engineering Science, vol.

15(2017)3, article 455.

2017. – pp.

366–375.

11 Krayushkina K.,

Skrypchenko O.,

Khymerik T.,

Pershakov V.

Investigation of Fiber Concrete 

for Road and Bridge Building

Procedia Engineering. Proceedings of the

10th International Scientific Conference

Transbaltica 2017: Transportation and

Technology, VGTU. Vilnius, Lithuania

Volume 187

(2017) 2017.

p.620 – 627.

12 Kuznetsova I.,

Hapchuk O., Lukinov V.

Special Features of Using

Secondary Materials in the

Interior Design of Public

Dining Establishments

IOP Conf. Series: Earth and Environmental

Science 90 (2017) 012147

2017. – р.1-9.
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Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних  (Web of Science, SCOPUS та аналогічного рівня):

13 Kuznetsova I.,

Us V.,

Heher A.

Visual Recursive Systems in

Designing of the Hutsul

Ornaments for Flat Surfaces

Territori E Frontiere Della Rappresentazione

Territories and Frontiers of Representation. 39

Convegno Internazionale Dei Docenti Delle

Rappresentazione. UID 2017, Napoli, 14-15-16

Septembre. – Roma: Gangemi Editore

International, Italia

2017. –

р.311-314.

14 Родченко О. В., 

Башинський О. В. 

Finite element modelling of 

airfield concrete pavement

20th Conference of Young Scientists of

Lithuania „Science – Lithuania‘s Future.

TRANSPORT“, 12 of May 2017: Proceedings. –

Vilnius, Lithuania.

2017. – р. 

19-23.

15 Rochenko O.V.  Computer technologies for 

concrete airfield pavement 

design

Aviation. –Volume 21(3). Vilnius, Lithuania. Volume 

21(3) 

2017.– р. 

111-117.

16 Shmelova T.,

Sikirda Y.,

Rizun N.,

Abdel-Badeeh M. 

Salem,

Kovalyov Y.N.

Socio-Technical Decision

Support in Air Navigation

Systems: Emerging Research

and Opportunities: monusript

International Publisher of Progressive

Information Science and Technology Research,

Pennsylvania, USA.

2017.  –

264 р.

17 Trykolenko S. Emociones de colores en la

etapa de "Teatro gris"

Intellectual Archive - Intellectual Archive

Bulletin.

2017.  –

р.1840.
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Публікації у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних  (Web of Science, SCOPUS та аналогічного рівня):

18 Trykolenko S. By tram - in childhood. Intellectual Archive - Intellectual Archive

Bulletin.

2017.   –

р.1849.

19 Trykolenko S. Snow on silk - winter batiks

made by Tatka Ustimenko.

Intellectual Archive - Intellectual Archive

Bulletin.

2017.   –

р.1887.

20 Zdetovetska N. Diseño ecológico de los

parques en el contexto de la

concepción del desarrollo

estable de los territorios

urbanizados.

Cultura Viva Amazónica - Revista de

Investigación Científica - Pucallpa, Perú.

(Latindex, Dialnet plus)

2017. – 1 (2).

– р. 5-9.

21 Холковский Ю.Р., 

Кофанов А.Е.

Геоэкологические аспекты

моделирования локального

загрязнения приземного

атмосферного воздуха

отработавшими газами

автотранспортных средств

Минск, журнал ВАК Белоруси «Горная

механика и машиностроение».

2017. – №4,

с.11.
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Видавнича діяльність  ННІАП 

1. Збірник наукових праць «Проблеми розвитку міського 

середовища» зі статусом фахового видання у галузі технічних 
наук, планується введення до наукометричної бази Scopus.

Головний редактор: к. арх., доц. Трошкіна О.А.

Відповідальний  секретар: к.т.н., доц. Агєєва Г.М.

2. Збірник наукових праць «Теорія та практика дизайну»

зі статусом фахового видання у галузі технічних наук 
та мистецтвознавства, входить до наукометричної бази РІНЦ,
ISSN, планується введення до наукометричної бази Scopus.

Головний редактор: д. мист., проф. Кузнецова І.О.

Відповідальний  секретар: к.арх., доц. Гнатюк Л.Р.
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Інституційний репозитарій НАУ
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Інституційний репозитарій ННІАП

© 2018  НН інститут Аеропортів
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Рейтинг науковців ННІАП 
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Рейтинг викладачів ННІАП 
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• Індекс Гірша (Хірша), або h-індекс — основний показник впливовості 
науковця, колективу науковців, наукового закладу або наукового журналу, 
заснований на кількості публікацій та їх цитуваннях. Індекс Гірша був 
запропонований американським фізиком Хорхе Гіршем в 2005 році.

• h-індекс науковця дорівнює h якщо він є автором h публікацій, кожна з 
яких була процитована щонайменше h разів.

• Наприклад, якщо науковець є автором 5 публікацій, 3 з яких процитовано 
по 3 рази, а інші 2 — по 1 разу, то його h-індекс дорівнює 3. Якщо 
науковець є автором 5 публікацій, 1 з яких процитована 100 разів, а інші 
4 — по 1 разу, то його h-індекс дорівнює 1. У той же час, якщо серед 
публікацій дослідника є 1 стаття з 9 цитуваннями, 2 статті (включаючи вже 
згадану статтю з 9 цитуваннями) з не менш, ніж 8 цитуваннями, 3 статті з 
не менш, ніж 7 цитуваннями, … , 9 статей з не менш, ніж 1 цитуванням 
кожної з них, то його h-індекс дорівнює 5 (так як на 5 його статей 
послалися як мінімум по 5 разів).

• Для визначення h-індексу колективу науковців або наукового закладу, у 
такий же спосіб враховуються загалом всі статті опубліковані науковцями, 
що входять до його складу (а не додаються одне до одного h-індекси 
окремих науковців).

• У наукометричній базі Scopus h-індекс автоматично обраховується для 
кожного сучасного науковця у світі (за виключенням тих, що не 
публікуються у рейтингових журналах), ці дані доступні через 
безкоштовний пошук авторів. Станом на 16 липня 2016 року в Україні було 
5 науковців, що мали в Scopus h-індекс 30 чи вище.

Рейтинг викладачів ННІАП 
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Вчений має індекс h, якщо h з його Np статей цитуються як 
мінімум h раз кожна, в той час як решта (Np – h) статей 
цитуються не більше, ніж h раз кожна.

Індекс Гірша був розроблений, щоб отримати більш адекватну оцінку наукової 
продуктивності вченого, ніж можуть дати такі прості характеристики, як загальна 
кількість публікацій або загальне число цитувань.

h-індекс, що дорівнює 10-12, може служити одним з визначальних факторів для 
рішення про надання професору постійного місця роботи у великому дослідному 
університеті ЄС та США; рівень дослідника з h-індексом, рівним 15-20 , відповідає 
членству в Американському фізичному товаристві; індекс 45 і вище може означати 
членство в Національній академії наук США.

Індекс Гірша може обчислюватися з використанням як безкоштовних 
загальнодоступних наукометричних баз даних в Інтернеті, (наприклад, Google 
Scholar), так і баз даних з платної підпискою (наприклад, Scopus або ISI Web of 
Science), але платні бази даних часто теж приводять h-індекс вчених у вільному 
доступі. Слід зазначити, що індекс Гірша, підрахований для однієї й тієї ж людини з 
використанням різних баз даних, буде, взагалі кажучи, різний – як і інші 
наукометричні характеристики, він залежить від області охоплення обраної бази 
даних. Крім того, індекс Гірша може вираховуватися з урахуванням і без урахування 
самоцитування; передбачається, що відкидання посилань авторів на власні статті 
дає більш об’єктивні результати. Наприклад, у рейтингу вчених України за індексом 
Гірша виконується підрахунок по базі даних Scopus з відкиданням самоцитування 
всіх авторів (тобто цитування статті 1 у статті 2 не враховується, якщо хоча б один 
автор входить одночасно в список співавторів обох статей). 

Рейтинг викладачів ННІАП 
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Індекс Гірша

Рейтинг викладачів ННІАП 
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Рис.1  Індекс Гірша з графіка по зменшенню цитування публікацій



Рейтинг членів Вченої ради ННІАП 
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№

п/п Прізвище, ім’я, по-батькові, науковця

Індекс Гірша

(h-індекс)

згідно Scopus

Індекс Гірша

(h-індекс)

згідно Google Scholar

Індекс Гірша

(h-індекс)

згідно РІНЦ

1 Авдєєва Марина Самуїлівна 0 2 0

2 Агєєва Галина Миколаївна 0 2 1

3 Барабаш Марія Сергіївна 0 8 1

4 Бєлятинський Андрій Олександрович 6 6 4

5 Грабовчак Валентина Валентинівна 0 0 0

6 Дорошенко  Юрій Олександрович 0 5 0

7 Олійник Олена Павлівна 1 0 0

8 Кардаш Олег Васильович 0 1 0

9 Ковальов Юрій Миколайович 0 4 0

10 Колчунов Володимир Іванович 0 4 4

11 Кузнецова Ірина Олексіївна 0 0 0

12 Лапенко Олександр Іванович 0 2 0

13 Макаров Василь Іванович 0 0 0

14 Першаков Валерій Миколайович 2 1 0

15 Трошкіна Олена Анатоліївна 0 1 0

16 Чемакіна Октябрина Володимирівна 0 2 1



Індекс цитування у наукометричній базі даних Web of Science 

Рейтинг викладачів ННІАП 
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Індекси цитування у наукометричній базі 

даних Web of Science



Індекси цитування у наукометричній базі даних Web of Science 

Рейтинг викладачів ННІАП 



Наукові монографії   

за 2017 р.

1. Бєлятинський А.О., Бадах В.М., Першаков В.М. Новітні гідроструменеві технології
для ремонтних робіт на автошляхах, Монографія.–К.: ТОВ “НВФ “Cлавутич-
Дельфін”, 2017. – 100с.

2. Першаков В.М., Бєлятинський А.О., Бакулін Є.А., Болотов Г.І., Попович І.О.
Проблеми протидії пожежної небезпеки та вогнестійкість висотних будівель,
Частина 2. Монографія.–К.: Вид-во НАУ, 2017. – 285 с.

3. Shmelova T., Sikirda Y., Rizun N., Abdel-Badeeh M. Salem, Kovalyov Y.N. Socio-
Technical Decision Support in Air Navigation Systems: Emerging Research and
Opportunities: Monusript. International Publisher of Progressive Information Science
and Technology Research, USA, Pennsylvania. 2017.– р. 264.

4. Баширов Х. З. Железобетонные составные конструкции зданий и сооружений :
Монография / Х.З. Баширов, Вл. И. Колчунов, В.С. Федоров, И.А. Яковенко. – М. :
Издательство АСВ, Россия. 2017. – 248 с.

5. Чемакіна О.В., Рубцов А.А., Свірко В.О., Олійник О.П. Дизайнерська діяльність:
системи візуальної інформації./ Науково-методичне видання.– Київ: УкрНДІ ДЕ,
2017. – 191с.

© 2018  НН інститут Аеропортів



Видання монографій
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Підручники, навчальні посібники 

за 2017 р.

1. Чемакіна О.В., Рубцов А.А., Свірко В.О., Олійник О.П., Феденко І.І. Дизайн системи

візуальної інформації./ Електронний навч. посібник. – Київ: УкрНДІ ДЕ, 2017. –

180с. 

2. Чемакіна О. В. , Агєєва Г. М. Інженерний благоустрій населених міст: Навчальний

посібник/. – К.: НАУ, 2017. – 192 с.

3. Чемакіна О.В., Рубцов А.А., Свірко В.О., Олійник О.П. Дизайнерська діяльність: 

системи візуальної інформації./ Науково-методичне видання. Київ: УкрНДІ ДЕ, 

2017. – 191с.

4. Лапенко О.І., Родченко О.В., Скребнєва С.М. [та ін.] Інженерні основи

аеропортобудування: Навчальний посібник – K.: НАУ, 2017. – 316 с.

© 2018  НН інститут Аеропортів



Заходи, здійснені спільно з КМДА 

Спільно з Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

адміністрацією Голосіївського району, Національною спілкою архітекторів

України, Комунальною організацією «Інститут Генерального плану м. Києва»

взяли участь у розробці проектних пропозицій «Концепції розвитку території

в межах «Стратегічної ініціативи розвитку м.Києва до 2025р.» за 2017р.:

•«Концепції захисту архітектурного середовища об’єктів пісенного конкурсу

«Євробачення-2017» в місті Києві від терористичної загрози архітектурно-

планувальними засобами»,

•«Концепції захисту архітектурно-планувальними засобами архітектурного

середовища міста Києва від терористичної загрози»,

•«Концепції формування гармонійного архітектурного середовища

прибережних територій міста Києва (на прикладі центральної набережної та

майбутніх набережних житлового утворення на Рибальському півострові)»,

• Концепції розвитку медійного середовища міста Києва,

•«Концепції рекреаційного середовища парків міста Києва» (на прикладі,

парка «Кіота»),

• «Екологічної концепції розвитку території Національного авіаційного

університету».

© 2018  НН інститут Аеропортів



Патентна діяльність
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Патенти та авторські свідоцтва
Свідоцтва про реєстрацію авторського права:

1. Родченко О. В. А. с. Україна. Комп’ютерна програма «Аеродром-ТЕСТ» / (Україна). – №
73533 ; Дата реєстрації: 21.08.2017.

2. Гнатюк Л.Р., Базильсьска О.В. «Вулична лавка в стилі Сантьяго Калатрави» Свідоцтво №
70795, Дата реєстрації: 03.03.2017

3. Гнатюк Л.Р., Терлецька М. «Альтанка для відпочинку» Свідоцтво № 73008, Дата
реєстрації: 05.06.2017

4. Гнатюк Л.Р., Терлецька М. «Альтанка» Свідоцтво № 73009, Дата реєстрації: 05.06.2017

5. Ус В.Ф., Кузнецова І.О., Гегер А. Д.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
№73531 «Концептуальна дизайн-розробка: візуальні рекурсивні системи в гуцульських
орнаментах для використання в дизайні сучасного українського інтер’єру».

6. Ус В.Ф., Кузнецова І.О., Гегер А. Д.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
№73531 «Концептуальна дизайн-розробка «Моделювання візуальних рекурсивних систем
в гуцульських площинних орнаментах для використання в дизайні сучасного
українського інтер’єру». Дата реєстрації: 05.06.2017

Патенти:

7. Васільєв Д.П., Бєлятинський А.О. та інш. Поляриметричний спосіб визначення напрямку

на джерело поляризованого оптичного випромінювання. Патент на корисну модель

№118499, (Україна). Дата реєстрації: 10.08.2017

8. Радченко Б.П., Данилко М.Б., Мошковський Ю.П. Спосіб отримання сірчаного в’яжучого.
Заявка на патент: а201708439. – Дата подання : 17.08.2017.

© 2017  НН інститут Аеропортів



Проведення наукових експериментальних 

досліджень та випробувань у 2017р.

© 2018  НН інститут Аеропортів



Проведення наукових експериментальних 

досліджень та випробувань у 2017р.

© 2018  НН інститут Аеропортів



Обсяг фінансування наукових досліджень
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Науково-дослідні роботи НН інституту Аеропортів 2017р.

№ Шифр Назва Науковий 

керівник

Замовники

1 129-

ДБ17

Дослідження та розроблення систем 

візуальної інформації для транспортної галузі 

України та їх унормування 01.01.2017 –

31.12.2017

Чемакіна О.В. Міністерство 

освіти і науки 

України

2 1067-

Х16

Дослідження властивостей золи-виносу, 

шлаку та золошлакових сумішей для 

використання їх в дорожній та аеродромній

галузях з видачею експертного висновку

04.03.2016 – 30.05.2017

Бєлятинський А.О. ТОВ «ЮМГ 

ТРЕЙДІНГ» 

3 137-

Х17

Науково-технічний супровід проектних робіт 

реконструкції перону для повітряних суден 

термінального комплексу «D» ДП   МА 

«Бориспіль» 07.03.2017 – 31.12.2017

Бєлятинський А.О. ТОВ «Альтіс-

Констракшн»

4 ЕЦ 

НСМТ

Експертиза проекту реконструкції перону для 

повітряних суден термінального комплексу 

«D» ДП   МА «Бориспіль» 

15.02.2017 – 30.05.2017

Бєлятинський А.О. ДП 

«Укрдержбуд-

експертиза»

© 2018  НН інститут Аеропортів



Науково-дослідні роботи Інституту аеропортів 2017р.

№ Шифр Назва

Науковий 

керівник Замовники

5 ЕЦ 

НСМТ

Експертиза проекту «Відновлювальні роботи

покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту

«Херсон» ‒ реконструкція» (коригування проекту)

01.12.2017 – 31.12.2017

Бєлятинський А.О. ДП «Укрдержбуд-

експертиза»

6 ЕЦ 

НСМТ

Експертиза проекту поточного ремонту покриття

штучної злітно-посадкової смуги (ШЗПС), руліжної

доріжки (РД) аеродрому «Миколаїв» с.Баловне, 

Новоодеського району, Миколаївської області

(корегування проекту) 15.09.2017 – 15.10.2017

Бєлятинський А.О. ДП «Укрдержбуд-

експертиза»

7 ЕЦ 

НСМТ

Експертиза проекту поточного ремонту покриття 

штучної злітно-посадкової смуги (ШЗПС), руліжної

доріжки (РД) аеродрому «Миколаїв» с.Баловне, 

Новоодеського району, Миколаївської області 

24.07.2017 – 15.08.2017

Бєлятинський А.О. ДП «Укрдержбуд-

експертиза»

8 ЕЦ 

НСМТ

Експертиза проекту «Відновлювальні роботи

покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту

«Херсон» ‒ реконструкція» 

01.03.2017 – 31.08.2017

Бєлятинський А.О. ДП «Укрдержбуд-

експертиза»

© 2018  НН інститут Аеропортів



Тонкошарове покриття для відновлення транспортно-

експлуатаційних 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. 
© 2018  НН інститут Аеропортів



Захисти дисертаційних робіт у 2017 р.

© 2018  НН інститут Аеропортів



Захищені дисертаційні роботи за 2017 р.

№

п/п Здобувач

Науковий

ступінь, 

спеціаль-

ність

Кафедра

Науковий 

консультант,

керівник

Дата та місце 

захисту

1. Гегер

Ганна

Дмитрівна

к.т.н.

05.01.03 

Кафедра дизайну 

інтер’єру

д.мист., проф. 

Кузнецова Ірина

Олексіївна

04.07.2017

КНУБА

2. Очеретний

Володимир 

Олександрович

к.п.н.

13.00.09

Кафедра архітектури д.т.н., проф. 

Дорошенко Юрій

Олександрович

10.04.2017

Д 58.053.01

Тернопільсь-

кий нац. пед. 

ун-тет ім. 

В. Гнатюка

3. Дмитренко Євген 

Анатолійович

к.т.н.

05.23.01

Кафедра 

комп’ютерних

технологій 

будівництва

д.т.н., проф. 

Колчунов

Володимир

Іванович

31.05.2017

К 26.062.12

НАУ

4. Дубик Олександр 

Миколайович

к.т.н.

05.22.11

Кафедра реконструкції 

аеропортів та 

автошляхів

к.т.н., доцент

Талах Світлана

Михайлівна

01.06.2017

К 26.062.12

НАУ

© 2018  НН інститут Аеропортів



Захищені дисертаційні роботи за 2017 р.

№

п/п Здобувач

Науковий

ступінь, 

спеціаль-

ність

Кафедра

Науковий 

консультант,

керівник

Дата та місце 

захисту

5. Скрипченко

Олександра 

В’ячеславівна

к.т.н.

05.22.11

Кафедра реконструкції

аеропортів та 

автошляхів

к.т.н. 

Краюшкіна

Катерина 

Вікторівна

01.06.2017

К 26.062.12

НАУ

6. Семироз Ніна  

Григорівна

к.арх.

18.00.02

Кафедра архітектури д. арх., професор

Слепцов Олег 

Семенович

05.09.2017

Д 35.052.11

НУ «Львівська

політехніка»

7. Триколенко Софія 

Тарасівна

к.мист.

26.00.01

Кафедра  основ 

архітектури та  

дизайну

к.мист., доцент

Скляренко 

Галина Яківна

27.06.2017

Д 26.227.02

ІМФЕ ім. 

М.Рильського

8. Чернявський

Володимир 

Георгійович

д.арх.

18.00.02

Кафедра архітектури д.арх., проф. 

Ковальський

Леонід

Миколайович

07.06.2017

Д 26.056.02

КНУБА

© 2018  НН інститут Аеропортів



Кількість захищених

кандидатських і докторських дисертацій
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Спеціалізована вчена рада К 26.062.12

© 2018  НН інститут Аеропортів

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 2017 р.
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Кількість 

спеціальностей, за якими 

ведеться підготовка в 

докторантурі
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• ІІI-й Всеукраїнський фестиваль “Архітектура. Дизайн. 
Будівництво”  (01 квітня-30 квітня 2017р., м.Київ)

• ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих
учених і студентів „Політ. Сучасні проблеми науки” (4-7 квітня
2017 р.,м.Київ) 

• VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і 
молодих вчених “Комп’ютерні технології в архітектурно-
будівельному проектуванні” (30 травня 2017р., м.Київ)

• IV Міжнародна науково-практична конференція “Теорія та 
практика дизайну” (17-18 квітня 2017р., м.Київ)

Наукові конференції 2017р.:

© 2018  НН інститут Аеропортів



• ХХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених та 
студентів «Наука-майбутнє Литви. Інженерія транспорту та 
організація перевезень» (12-13 травня 2017р., м.Вільнюс, 
Литва)

• X Міжнародна наукова конференція «TRANSBALTICA 2017» 
(7-8 травня 2017р., м.Вільнюс, Литва)

• ХIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017» (19-
21 квітня 2017р., м.Київ)

• IV Міжнародний авіаційний конгрес «Аероконгрес-2017»                
(6-7 жовтня 2017р.,м.Вінниця )

Наукові конференції 2017р.:

© 2018  НН інститут Аеропортів



Доповіді на наукових конференціях
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20-а  Міжнародна наукова конференція молодих вчених та 

студентів «Наука - майбутнє Литви. Інженерія транспорту та 

організація перевезень» (12-13 травня 2017р., Литва)



20-а  Міжнародна наукова конференція молодих вчених та 

студентів «Наука - майбутнє Литви. Інженерія транспорту та 

організація перевезень» (12-13 травня 2017р., Литва)

© 2018  НН інститут Аеропортів



6 червня 2017 року відбувся VIIІ Міжнародний конкурс науково-дослідних робіт студентів
і молодих вчених, які були виконані  із застосуванням програмних комплексів сімейства ЛІРА (МІРАЖ, МОНОМАХ-САПР, 

САПФІР, ЕСПРІ) за спеціалізаціями «Промислове і цивільне будівництво», «Дизайн архітектурного середовища», «Мости та 
тунелі», «Автомобільні дороги та аеродроми».

Наукові конкурси 2017р.



6 червня 2017 року відбувся VIIІ Міжнародний конкурс науково-дослідних робіт студентів
і молодих вчених, які були виконані  із застосуванням програмних комплексів сімейства ЛІРА (МІРАЖ, МОНОМАХ-САПР, 

САПФІР, ЕСПРІ) за спеціалізаціями «Промислове і цивільне будівництво», «Дизайн архітектурного середовища», «Мости та 
тунелі», «Автомобільні дороги та аеродроми».

Наукові конкурси 2017р.



Всеукраїнська студентська олімпіада  

з дисципліни 

«Мости і споруди на дорогах»

18-20 квітня 2017 року на базі Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету (м.Харків) проводився ІІ-ий  етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Мости  і  споруди на дорогах».
© 2018  НН інститут Аеропортів



Переможці  Всеукраїнської 

студентської олімпіади за 

спеціальністю «Автомобільні дороги і

аеродроми»

• 05-06 квітня 2017 року на базі Полтавського національного технічного університету 

ім. Ю.Кондратюка (м.Полтава) проводився ІІ-ий  етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади за спеціальністю «Автомобільні дороги і аеродроми».
© 2018  НН інститут Аеропортів



Наукове та науково-технічне співробітництво 

із закордонними організаціями 

• Allbau Software GmbH для студентів ННІАП запропонував безкоштовну

персональну ліцензію на САПР Allplan для навчання й участі в міжнародній

сертифікації студентів «Allplan Zertіfіkat «C», а також можливість участі в

міжнародному конкурсі студентських робіт, виконаних на Allplan, переможець

якого одержує оплачену Allbau Software GmbH практику в проектній фірмі в

Німеччині. Програма сертифікації й конкурс проводяться щорічно. Спільно з

фірмою Allbau Software GmbH концерну Nemetschek підготовлено і проведено

серед студентів ННІАП НАУ кваліфікаційну сертифікацію користувачів САПР

AllPlan .

• Міжнародне співтовариство студентів – Allplan Campus, які вивчають Allplan,

програми студентських обмінів. Цілями такого співробітництва є, з одного боку,

поглиблене практичне знайомство студентів із сучасними технологіями

комп’ютерного архітектурно-будівельного проектування з Німеччини,

насамперед Allplan, а, з іншого боку – установлення зв'язків між студентами й

фірмами, що використають і бажають використати програму Allplan. За

допомогою тісних взаємин між промисловістю і освітою, а також міжнародним

співтовариством Allplan, виникають подальші переваги на локальних ринках,

безпосередньо впливають на розвиток міжнародного співробітництва

студентів.
© 2018  НН інститут Аеропортів



У 2017р. продовжила 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).



Переможці конкурсу Приватного 

університету м.Пукальпа (Перу) 

20 грудня 2017 р. Дипломами І-ІІ ступеня нагороджені студенти ННІАП Володимир 

Іванов, Валентин Тарасюк – переможці конкурсу на кращий проект університетського 

кампусу у м. Пукальпа, (Керівник: ст.викладач Наталія Олександрівна Здетовецька) 
© 2018  НН інститут Аеропортів



III Національний архітектурний студентський 
конкурс «STEEL FREDOM 2017»

© 2018 НН інститут Аеропортів

12 лютого 2018р. на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту аеропортів були презентовані роботи 

учасників щорічного Національного архітектурного студентського конкурсу "STEEL FREEDOM 2017" - студентів 4 курсу 

напрямів підготовки «Архітектура» та «Будівництво».

Дві команди успішно виконали завдання на проектування об’єктів з реальними вихідними даними, наданими 

девелоперськими компаніями. Серед фіналістів конкурсу в номінації «Торгово-розважальний центр – Віталій Дмиш, 

Олена Плющик, Олександр Матвієнка, Альона Незуненко(ЦБ-405), Анастасія Пономаренко,Анна Кириченко (АР-404).

Серед півфіналістів в номінації «Житловий комплекс» - Олександра Михальчук (АР-403), Катерина Начичко, Дар’я 

Костянецька (АР-404).



Переможці конкурсу на кращі 

підручники, навчальні посібники, 

монографії та словники 

2017 року
Розділ «Підручники» (англ. мовою):

2 місце:

Valeriy Pershakov, Andrii Bieliatynskyi, Oleksandr

Pylypenko «Reinforced concrete and stone 

structures» Germany, Saarbrücken//  Scholars’ 

Press  2016. – 394р.

Розділ «Навчальні посібники» (англ. мовою) :

2 місце:

V.M. Pershakov, A.O. Bieliatynskyi, K.M. Lysnyntska

«Water supply and drain: Manual» К.: Вид-во 

НАУ, 2016. –164 с. 

Розділ «Навчальні посібники»:

2 місце:

О.В. Чемакіна, Л.М. Бармашина,  Г.І. Болотов, Д.М. 

Ільченко, О.В. Кравченко, В.І. Дриженко  

«Архітектурне проектування» К.: Вид-во НАУ, 

2016. – 300 с. 

© 2017  НН інститут Аеропортів



Подяки Міністерства освіти і науки 

України 

27 вересня 2017 р. на засіданні Вченої ради НАУ в.о. ректора НАУ Ісаєнко  В.М. 

нагородив найкращих викладачів ННІАП  подяками Міністерства освіти і науки України. 

© 2018  НН інститут Аеропортів



кафедра

основ

архітектури 

та

дизайну

кафедра

дизайну

інтер’єру

«РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ І НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗРАХУНКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 

БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД  НА ТРАНСПОРТІ»

Вчена рада ННІАП

підготовка аспірантів та 

докторантів

галузеві проектні інститути

вивчення, наукова розробка і просування новітніх 

технологій і прогресивних архітектурно-будівельних 

систем на основі опанування досвіду  інших країн і 

власних досягнень;

розробка наукових напрямів, пов’язаних із 

впровадженням новітніх технологій проектування 

та будівництва з використанням прогресивних 

архітектурно-будівельних систем;

створення науково-інформаційної бази з 

питань архітектури та будівництва

дослідження проблем реконструкції будівель та 

споруд з використанням методу фізичних моделей 

опору (МФМО) та механіки залізобетону;

опір залізобетонних конструкцій, що зводяться в 

складних інженерно-геологічних умовах та 

розробка нормативної документації з  

розрахунку залізобетонних  конструкцій

чисельні методи в розрахунках буд.  конструкцій

дослідження вантових та тонкостінних мет. констр.

інтер'єри громадських, житлових та офісних будівель, 

благоустрій міського середовища (дизайн-концепція, 

робочі креслення, візуалізація, макетування

промисловий дизайн (побутова техніка, транспортні 

засоби, фірмова продукція, конструювання меблів, 

формування малих архітектурних форм)

WEB-дизайн і графічний дизайн 

(оформлення сайтів,  поліграфічна продукція)

формування інтер’єрних просторів 

громадських будівель з використанням 

творів мистецтва

наступність у змісті, методах та формах 

організації навчання композиції у 

допрофесійній художній освіті

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

моделювання та опимізація складних 

систем

динамічне житло: концепція, 

проектування, оцінювання

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

Експертний центр 

випробувань нових 

сучасних матеріалів 

та технологій

Науково-дослідний інститут 

комп’ютерних 

технологій будівництва   

та архітектури



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


