ДОВ1ДКА
про творчий внесок доктора техшчних наук, професора кафедри комп'ютерних
технологий бущвництва та реконструкцн аеропорпв Нащонального авЁацшного
ушверситету
Гас1я Григор!я Михайловича
у роботу «1нновацшш технологи ресайклшгу об'екпв громадсько! та виробничоЁ
шфраструктури з використанням композицшних матер1ал1в»,
яка представлена на здобуття
Премн Президента Украши для молодих вчених 2022 року

У колектившй науковш робот 1 «1нновацшш технологи ресайклшгу об'екпв громадсько!
та виробничо! шфраструктури з використанням композицшних матер1ал1в», представлено!' на
здобуття щор 1чно! премй Президента Украши для молодих учених 2022 року, претенденту
професору кафедри комп'ютерних технологш буд1вництва та реконструкцн аеропорпв
Г асш Г.М. належить (роздш 1 роботи):
- створення та патентування рац 1ональних тип 1в композитних конструкцш, а також
розроблення теори розрахунку !х напружено-деформованого стану.
- проведения ушкальних експериментальних випробувань, обробка результате,
обгрунтування ефективност 1 створено! композитно! конструкци та доц 1льност 1 и використання
як несуч 1 конструкци буд1вель 1 споруд об'екпв громадсько! та виробничо! 1нфраструктури.
- експериментальне досл 1дження особливосИ роботи запропонованих композитних
конструкц1й пщ навантаженням та специф 1ку !х напружено-деформованого стану та
руйнування, а також встановлення прийнятносН запропонованих способ1в забезпечення
сум1сно! роботи коыструктивних елемент1в.
- експериментально встановлено схему деформування запропонованих композитних
конструкцш;
- верифжащя результате експериментальних досл 1джень запропонованих композитних
конструкцш та розроблено! теори розрахунку;
- розроблення модел 1 та отримання параметр1в ск 1нченних елемент 1в для
сюнченноелементного
анал1зу
напружено-деформованого
стану
запропонованих
композитних конструкцш;
- встановлення та обгрунтування техшко-економ 1чно! переваги запропонованих
композитних конструкцш пор 1вняно з використовуваними у буд 1вництв 1 аналогами.
Претендент д.т.н. Гасш Г.М. е автором 14 наукових публшацш за темою роботи (в т. ч.
одна монограф1я, 4 публ1кацп у виданнях, яю включено до НМБД \\^еЬ о!" 8с1епсе та 8С О Ш 8,
3 публ1кац1! - НМБД 1пёех Сорет1си$, 3 прац 1 у фахових перюдичних виданнях Украши
категорй' Б, 1 публкащ я у заруб1жних виданнях, 2 патенти Украши на корисну модель, 1
патент Украши на винахщ). Загальна кшькють посилань на публ 1каци претендента зг 1дно з
базою даних \УеЪ о!18с1епсе складае 2, а Ь-шдекс дор1внюе 1; зпдно з базою даних 8сориз -25
посилань, Ь-шдекс - 3; зпдно з Ооо§1е 8сЬо1аг -197, Ь-шдекс -8 .
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ДОВ1ДКА
про творчий внесок кандидата техшчних наук, завщувача кафедри комп’ютерних
технологий дизайну 1 графжи Нащонального ав1ацшного ушверситету
Василенко Шкторн Миколатни
у роботу «1нновацшш технологи' ресайклшгу об'ектнз громадсько1 та виробничо’1
шфраструктури з використанням композищйних матер1ал1в»,
яка представлена на здобуття
Премн Президента Украши для молодих вчених 2022 року
У колективнш науковш робот1 «1нновацшш технологи ресайюпнгу об'екпв громадсько 1
та виробничоТ 1нфраструктури з використанням композиц 1Йних матер1ал1в», представлено! на
здобуття щор1чно1 премн Президента УкраТни для молодих учених 2022 року, претенденту
завщувачу кафедри комп'югерних технолопй дизайну 1 граф 1ки Василенко В.М. нал ежить
(роздш 3 робота):
- науково обгрунтовано виб1р вих 1дних матер 1ал 1в, з ’ясовано критери формування та
отримано новий вид багатошарових композищйних текстильних матер 1ал 1в на основ1
регенерованих натуральних волокон з регульованими властивостями та екобезпечною
бактерицидною обробкою;
- встановлено законом1рност1 змш механ 1чних властивостей композицшних
текстильних матер1ашв на основ1 регенерованих натуральних волокон 1 запропоновано
математичн1 модел 1 для
хИпрогнозування.
Василенко В.М. у 2015 роц 1 за тематикою робота захистила дисертащю 1 отримала
наукову стушнь кандидата техн 1чних наук 31 спец 1альност 1 05.02.01 - матер1алознавство.
Претендент Василенко В.М. е автором 17 наукових публшацш (в т. ч. 3 публкацп у
виданнях, як 1 включено до НМБД 8С О РИ 8,4 п ублш ацн- НМБД 1пбех Сореш1сиз, 3 публ1кацн
у заруб1жних виданнях). Загальна кшьюсть посилань на публ 1кац 11 за базою даних Ооо§1е
8с1ю1аг складае 13, Ы ндекс дор1внюе 2, зпдно з базою даних 8сориз -6 посилань 1 Ь-1ндекс у
НМБД 8СОРИ8 складае 1.
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ДОВ1ДКА
про творчий внесок кандидата техшчиих наук, доцента кафедри комп’ютерних
технологи* буд1вництва та реконструкцн аеропорпв Нацюналыюго ав1ацшного
ушверситету
Горба Олександра Григоровича
у роботу «1нновацшш технологи ресайклшгу об'ек'пв громадськоТ та виробничоТ
шфраструктури з використанням композицшних матер1ал1в»,
яка представлена на здобуття
Премн Президента Украши для молодих вчених 2022 року
У колективнш науковш робот 1 «1нновацшш технологи ресайклшгу об'екпв громадсько!
та виробничо! шфраструктури з використанням композицшних матер1ал1в», представлено!' на
здобуття щор 1чно 1 премй Президента Украши для молодих учених 2022 року, претенденту
доценту кафедри комп'ютерних технолопй буд 1вництва та реконструкцп аеропорпв
Горбу О.Г. належить (роздш 2 робота):
- пропозищя щодо нового способу забезпечення сум 1сно '1 роботи бетону 1 сталх в
сталезагпзобетонних конструкщях, який полягае в приклеюванн 1 бетонно! сум 1Ш1 до металево!
частини, та досл1дження особливостей роботи з ’еднань стал 1 та бетону на основ! акрилових
кле'!в у сталезал1зобетонних елементах 1з р 1зними геометричними характеристиками з
використанням бетошв р 1зних клас 1в за мщшстю 1 акрилових клеш разного складу;
- експериментальне визначення несучо! здатност 1 з ’еднань, влаштованих шляхом
приклеювання бетонно! сум1Ш1 до стал1 за допомогою акрилових клеш, при робот! на осьовий
розтяг та зр1з;
- виявлення законом 1рностей змши напружено-деформованого стану стиснутих 1
з1гнутих сталезал1зобетонних конструктивних елемент1в 31 з ’еднаннями на акрилових клеях та
дослщження характеру ’!х руйнування;
- розроблення методики розрахунку сталезал1зобетонних конструкц 1Й з клейовим
з’еднанням стал1 та бетону, яка дае можливхсть враховувати ф 1зико-механ 1чн 1 властивост1
матер1алу 1 геометр 1ю шва;
- розроблення пропозиц 1Й щодо подальшого вдосконалення несучих конструкцш, у яких
сум 1сна робота бетону та стал 1 зд1йснюеться за допомогою склеювання, 13 п1двищенням ’!х
ефективностх й надшност 1, та рекомендац1й щодо застосування акрилових клеш при
виготовленш сталезал1зобетонних конструкц1й.
Горб О.Г. у 2015 роц 1 за тематикою роботи захистив дисертацио 1 отримав наукову
стушнь кандидата техн1чних наук 31 спец1альност1 05.23.01 - буд1вельн1 конструкцй, буд1вл1
та споруди.
Претендент Горб О.Г. е автором 33 наукових публжацш (в т. ч. 5 публкацш у виданнях,
як1 включено до НМБД 8СОР118, 4 публкаци - НМБД 1пбех Сорет1сиз, 7 публкацш у
заруб1жних виданнях).
Загальна к1льк 1сть посилань на публ 1кац 11 претендента зпдно з базою даних 8сориз -4
посилань, Ь-1ндекс - 2; зпдно з Ооо§1е 8сЬо1аг -27, Ь-1ндекс -2 .

^З^Ректор,^
Максим ЛУЦЬКИЙ

Д .Т .Н .,
” КВ1ТНЯ

2

ДОВ1ДКА
про творчий внесок кандидата техшчних наук, доцента кафедри комп'ютерних
технологий буд!вництва та реконструкцн аеропорпв Нашонального ав1ацшного
ушверситету
Дубика Олександра Миколайовича
у роботу «Ьшовацшт технологи ресайклюгу об'екпв громадськоТ та виробничоУ
шфраструктури з використаниим композицшних матер1ал1в»,
яка представлена на здобуття
Премй' Президента УкраУни для молодих вчених 2022 року
У колективнш науковш робоп «1нновацшш технолога ресайюпнгу об'екпв громадськоУ
та виробничоУ шфраструктури з використанням композицшних матер1ал1в», представленш на
здобуття щор1чно1 премй Президента УкраУни для молодих учених 2022 року, претенденту
Дубику О.М. належить (роздш 4 роботи):
- пропозищ'У щодо розробки конструктивних р1шень дорожн 1х та аеродромних
покритпв при застосуванн 1 технолош холодного ресайкл1нгу з використанням композиц 1Йних
матер 1ал 1в;
- чисельн 1 експерименти по розрахунку напружено-деформованого стану дорожшх та
аеродромних п о к р и т в при застосуванн1 технологй- холодного ресайюпнгу;
- розрахунок класиф 1кац 1Йного числа РСЫ аеродромних покритпв при застосуванн 1
технолопУ холодного ресайкл 1нгу;
-розробленн я методики розрахунку конструкцш дорожн 1х та аеродромних п о к р и т в
при застосуванш технолог1У холодного ресайюпнгу;
- розроблення пропозицш щодо подалыдого вдосконалення конструкцш дорожн1х та
аеродромних покритпв з використанням композицшних матер1ал1в.
Дубик О.М. у 2017 роц 1 за тематикою роботи захистив дисертащю 1 отримав науковий
ступшь кандидата техшчних наук 31 спец1альносп 05.22.11 - автомобшьш шляхи та
аеродроми.
Претендент к.т.н. Дубик О.М. е автором 21 науковоУ публкацш за темою роботи
(1 публ1кац1я у виданнях, яю включено до НМБД 8СОР118, 4 публ1кацй' - НМБД 1пс1ех
Сорет1сиз, 1 праця у фахових перюдичних виданнях УкраУни категор1У Б, 3 публшащУ у
заруб1жних виданнях). Загальна юльк1сть посилань на публшащУ претендента зпдно з базою
даних зпдно з базою даних 8сориз - 1 посилання, Ы ндекс -1 ; зпдно з Ооо§1е 8сЬо1аг -8 , Ь1ндекс - 1.
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