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■' / 3 Дсржавпих премш Украшн

в галуз! иаукп i техшки

ДОВ1ДКА
про творчий внесок головного енергоменеджера, асистента кафедри
теплотехники та енергозбереження Нац1онального техн1чного ун1верситету
Укра'ши «КиТвський пол1техн1чний 1нститут т. 1горя Сжорського», Шевченко
Олени МиколаТвни в наукову працю «Науково-техн1чн1 та управл1нськ1 п1дходи
до п1двищення енергоефективност! буд1вель», автор1в: Шевченко О.М., Суходуб
I.O., Буяк Н.А., Божка I.K., що висуваеться на здобуття прем1Т Президента
УкраТни в галуз! науки i техн!ки для молодих вчених у 2019 роц1. Робота
виконувалась в пер1од з 2010 по 2018 р1к.

Конкретний внесок Шевченко Олени МиколаТвни в наукову працю
«Науково-техн1чн1 та управл1нськ1 п1дходи до п1двищення енергоефективност!
буд1вель» полягае у:

1) розробц! та наданн! рекомендац1й по впровадженню концептуально! модел!
управл1ння процесами енергоспоживання та енергозбереження галуз!
осв!ти. Реал!зац!ю модел! управл!ння на другому (вищий навчальний
заклад) та третьему (буд!вля вищого навчального закладу) р!внях
апробовано в КП1 !м. 1горя С!корського;

2) розробц! математичноТ модел! визначення питомих показник!в
електроспоживання на 7?-видах площ п!дрозд!л!в, розосереджених в
комплекс! буд!вель ВИЗ, використовуеться службою енергоменеджменту
КП1 !м. 1горя С!корського для планування потреби об'ект!в ун!верситету в
електричн!й енергП";

3) вдосконаленн! процедури та розробц! модел! оц!нювання енерго-
ефективност!, на приклад! ВНЗ, з урахуванням вимог европейських
стандарт!в, що дозволяе проводити узагальнену оц!нку ефективност!
енергоспоживання комплексу ВНЗ, приймаючи до уваги р!вень комфорту,
умови теплопостачання, вплив погодних умов, за р!зними статтями
енерговитрат;

4) вдосконаленн! механ!зму приведения даних про фактичне
енергоспоживання до стандартних умов з урахуванням р!вня комфорту,



умов теплопостачання, теплонадходжень, впливу погодних умов та
визначенн! питомих показник1в енерго- i водоспоживання ВНЗ Украши за
галузевим спрямуванням;

5) результати роботи впроваджен! в нормативно-практичн! документи;
«Методика енергетичного аудиту заклад1в осв1ти. Загальн! положения»;
«Типове положения про запроваджеиня енергетичного менеджменту в
галуз! осв1ти»; «Програма з енергоефективност! НТУУ «КП1» на 2012-
2015рр.».

За результатами науковоУ роботи Шевченко Олени МиколаУвни
опубл1ковано 29 наукових праць, у тому числ1: 15 - у пров1дних фахових
виданнях 3 техн1чних наук (з них 1 - у м1жнародн1Й наукометричнш баз! Scopus);
3 - в колективн1й монографй', 8 - у зб!рках допов1дей i тез м1жнародних
конференц1й, 3 св1доитва про реестрацпо авторського права на науковий тв1р.
Загальна 1альк1сть посилань на публ!кац1У автора (зг1дно бази даних SCOPUS) -
10, Ь-1ндекс- 1.

Проректор 3 науковоУ р М. Ю. 1льченко
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Ко.мпст
3 Державпих npeMifi УкраУпи
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ДОВ1ДКА

про творчий внесок доцента кафедри теплотехн1ки та енергозбереження
Нацюнадьного техн1чного ун1верситету УкраУни «КиТвський пол1техн1чний
1нститут iMcni 1горя CixopcbKoro» Суходуб 1рини Олег1вни в наукову працю
«Науково-техн1чн1 та управл1нськ1 п!дходи до п1двищення енергоефективност!
буд1вель», автор1в: Шевченко О.М., Суходуб I.O., Буяк Н.А., Божка I.K., що
висуваеться на здобуття npeMii Президента УкраУни в галуз! науки i техн1ки для
молодих вчених у 2019 роц1.

Робота виконувалась в пер1од з 2010 по 2018 р1к.
Конкретний внесок Суходуб 1рини Олег1вни в наукову працю «Науково-

техн1чн1 та управл1нськ1 п1дходи до п1двищення енергоефективност! буд1вель»
полягае у;

1) Розробц! динам1чноУ модел! теплового стану та 1нженерних систем
громадськоУ буд1вл1 та проведения анал1зу енергоспоживання зон з р1зними
типами систем вентиляц1У;

2) Розробц! математичиоУ модел! процес1в тепло- та масообм1ну у
мембранному теплообм1ннику систем вентиляцй' з врахуванням процес1в
конденсац1У та нарощування 1нею в час!;

3) Експериментальному досл1дженн1 енергетичноУ ефективност! та можливих
внутр1шн1х переток1в вентиляц1йноУ системи з теплоутил1зац1ею;

4) Удосконалення ексеогетичного п1дходу до оц1нки ефективност! як самого
мембранного теплообм1нника, так i системи вентиляцй" в ц1лому.
За результатами науковоУ роботи Суходуб [рини Олег1вни опубл1ковано 48

наукових працях, у тому числ1: 21 - у пров1дних фахових виданнях з техн1чних
наук (з них 6 - у м1жнародн1й
зб1рках допов1дей i тез м1жна
авторського права на пауков
автора (зг1дно бази даних SC

Проректор 3 науковоУ роботи

1НСТИГ Щр

minn

баз! Scopus); 2 монограф!У, 24 - у
ц!й, 1 св!доцтво про реестрац!ю

льк!сть посилань на публ!кац!У
-3.

М. Ю. 1льченко
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KoMirex
3 Державних прем1й Украши
в галуз! науки i техники

ДОВ1ДКА
про ^ творчий внесок асистента кафедри теплотехн1ки та енергозбереження
Нац1онального техн1чного ун1верситету Украши «Кшвський пол1техн1чний
iHCTHxyx iMcni 1горя С1корського», Буяк Нади Андр11вни в наукову працю
«Науково-техн1чн1 та управл1нськ1 п1дходи до П1двищення енергоефективност!
буд1вель», автор1в: Шевченко О.М., Суходуб 1.0., Буяк Н.А., Божка LK. що
висуваеться на здобуття прем!!* Президента Укра'ши в галуз! науки i техн1ки для
молодих вчених у 2019 рощ.

Робота виконувалась в перюд з 2010 по 2018 р1к.
Конкретний внесок Буяк Нади Андрй'вни в наукову працю «Науково-

техн1чн1 та управл1нськ1 подходи до пщвищення енергоефективност! буд1вель»
полягае у:

1) розробц! п1дход1в за рахунок використання модел! теплового
комфорту, що дозволять визначити потребу на опалення при р1зних умовах
комфортност!, знизйти енергоспоживання буд1вл1 без шкоди здоров'ю людини, а
також оц1нити можлив1сть П1двищення енергоефективност! при
термомодерн1зац11 за рахунок зм1ни умов комфортност!, параметр1в теплового
захисту та м1крокл1мату примкцень;

2) розвитку метод1в вибору теплового захисту огороджувальних
конструкд1й буд1вл1 у комплекс! з джерелом теплоти, що дають змогу системно
п1дходити до економ!чного обгрунтування проектних р!шень;

3) розвитку ексергетичного п!дходу до буд!вл! в ц!лому дае змогу
анал!зувати використання якост! енерп! як при проектуванн!, так i при
експлуатад!*!

4) розробц! регрес!йно1 модел! визначення комфортно! температури
пов!тря у прим!щенн! в!дпов!дно до енергетичного та ексергетичного п1дход1в,
що дозволить проектувати буд!вл! з належним р!внем теплового комфорту



За результатами науково! роботи Буяк Над!*! Андр11вни опубл1ковано 29
наукових праць, у тому числ1: 14 - у пров1дних фахових виданнях з техн1чних
наук (з них 5 — у виданнях Украши, як1 включен! до м1жнародних
наукометричних баз i 3 - у 1ноземних виданнях); 1 — в колективн!й монограф!!',
13 - у зб1рках допов!дей i тез м!жнародних конференц!й, 2 свщоцтва про
ре€страц1ю авторського права на науковий тв1р. Загальна к!льк!сть посилань на
публ1кац!1 автора (зпдно бази даних SCOPUS) - 5, Ь-1ндекс - 2.

Проректор 3 науково! роботи
ь\мституг.

М. Ю. 1льченко




