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ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ 

кафедри будівництва факультету архітектури, будівництва та деко-
ративно-прикладного мистецтва (ФАБДПМ) 

 
Рішенням Державної акредитаційної комісії МОН України (протокол 

№70 від 28.03.2008р.) Чернівецькому національному університету імені Юрія 
Федьковича (ЧНУ) було надано право на підготовку бакалаврів за напрямком 
6.060101 "Будівництво" (галузь знань 0601 "Будівництво та архітектура"). Пер-
ший випуск будівельників бакалаврів відбувся у 2010р. (сертифікат про акреди-
тацію НД-ІІ №2545732, Наказ МОНУ №2035-Л від 01.11.2010р.), а спеціалістів 
та магістрів зі спеціальності "Промислове і цивільне будівництво" у 2012р. 
(сертифікат НД-ІV №2554927, Наказ МОНУ №2117л від 01.16.2012р.). Наказом 
МОН від 24.02.2017р. була введена спеціальність 192 "Будівництво та цивільна 
інженерія" для першого і другого рівнів вищої освіти.  

Кафедра будівництва, яка з 2013 року є структурним підрозділом факуль-
тету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ – 
випускова кафедра, що здійснює освітню діяльність за освітніми рівнями бака-
лавра та магістра за акредитованою спеціальністю 192 Будівництво та цивільна 
інженерія (галузь знань 19 Архітектура та будівництво). 

http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua  
Освітня діяльність здійснюється у відповідності до вимог нормативно-

законодавчої освітньої бази (Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", 
Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності" та "Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій" та ін.), а також регламентується Статутом Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича, а також Положеннями "Про ор-
ганізацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті іме-
ні Юрія Федьковича". 

 
Інформація про відповідність груп забезпечення спеціальностей  

ФАБДПМ за всіма рівнями вищої освіти  
№ ПІП Науковий ступінь  

 
Вчене 
звання 

Кількість видів проф. 
діяльності згідно По-
станови КМУ, пункт 

38 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 19 Архітектура та будівництво 

Група забезпечення спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (Бакалавр / Магістр) 
1. Новіков Сергій миколайович доктор фіз.-мат. наук доцент 3, 4, 6, 7, 8, 19 
2. Половецький Василь Ва-

силльович 
кандидат тех. наук  10, 13, 19, 20 

3. Струк Андрій Ярославович кандидат фіз.-мат. наук доцент 4, 10, 13, 19 
4. Сумарюк Олександр Васильо-

вич 
захист кандидатської дисертації 

відбудеться 17 грудня 2021 р. 
 1, 3, 10, 13, 19 

5. Новак Євгенія Володимирівна кандидат тех. наук  2, 3, 10, 13 
6. Янчук Іванна Володимирівна кандидат фіз.-мат. наук  1, 2, 4, 5, 19 

 
Проведений аналіз видів і результатів професійної діяльності осіб за спе-

ціальностями ФАБДПМ, що застосовується до визнання кваліфікації, відповід-
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но до пункту 38 Ліцензійних умов постанови КМУ засвідчує, що спеціальність 
192 Будівництво та цивільна інженерія представлена належною (100%) кількіс-
тю фахівців відповідної кваліфікації (із науковими ступенями та вченими зван-
нями, спеціальністю чи за потреби іншими складовими науково-педагогічної 
діяльності), що уможливлює їх роботу в складі відповідних груп забезпечення. 

 
1. Освітньо-професійні програми, за якими здійснюється підготовка 

фахівців усіх рівнів вищої освіти та їх відповідність встановленим вимогам 
(якісний склад проектних груп) 

 
Загальна кількість освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фа-

хівців усіх рівнів вищої освіти на ФАБДПМ складає 6, з яких 2 на кафедрі буді-
вництва: 

http://www.budarch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/04students/5Ed_prog/bachelor  
 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/04students/5Ed_prog/magister  
 
(За вказаними посиланнями розміщені ОПП Будівництво та цивільна ін-

женерія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, навчальні плани, звіти само оцінювання, висновок експертної групи). 

 
Перелік освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, 

за якими здійснюється підготовка фахівців усіх рівнів вищої освіти 
Кафедра Спеціальності  Освітні програми (6) 

Бакалавр  Магістр  

Кафедра будів-
ництвва 

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 

ОПП Будівництво та цивіль-
на інженерія – акредитована 
в 2020 р. 

(Наявність стандарту вищої 
освіти) 

ОПП Будівництво та циві-
льна інженерія (з 
02.09.2021 відбувається ак-
редитація) 

 
Проектні групи освітньо-професійних програм відповідають встановле-

ним вимогам щодо підготовки фахівців усіх рівнів вищої освіти, кваліфікацій-
ним вимогам. 

 
Інформація про проектні групи освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка фахівців усіх рівнів вищої освіти на кафедрі будівництва 
№ Освітній 

ступінь 
Назва освітньої 

програми 
ПІП гаранта Проектна група 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

1. Бакалавр 

ОПП Будівництво 
та цивільна інжене-
рія 

Струк Андрій 
Ярославович 

1. Струк А.Я. – член методичної комісії 
ФАБДПМ, доцент кафедри будівництва, канди-
дат фіз.-мат. наук;  
2. Новіков С.М. – голова методичної комісії 
ФАБДПМ, професор кафедри будівництва, док-
тор фіз.-мат. наук, доцент;  
3. Фодчук І.М. – декан факультету архітектури, 
будівництва та декоративно-прикладного мис-
тецтва (ФАБДПМ), голова вченої ради 
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ФАБДПМ, доктор фіз.-мат. наук, професор;  
4. Полевецький В.В. – член методичної комісії 
ФАБДПМ, доцент кафедри будівництва, канди-
дат тех. наук. 

2. Магістр 

ОПП Будівництво 
та цивільна інжене-
рія 

Новіков Сергій 
Миколайович 

1. Новіков С.М. – голова методичної ради 
ФАБДПМ, завідуючий кафедри будівництва, 
доктор фіз.-мат. наук, доцент;  
2. Фодчук І.М. – декан факультету архітектури, 
будівництва та декоративно-прикладного мис-
тецтва (ФАБДПМ), голова вченої ради 
ФАБДПМ, доктор фіз.-мат. наук, професор;  
3. Полевецький В.В. – член методичної ради 
ФАБДПМ, доцент кафедри будівництва, канди-
дат тех. наук.  
4. Струк А.Я. – член методичної ради 
ФАБДПМ, доцент кафедри будівництва, канди-
дат фіз.-мат. наук. 

 
Проведений аналіз освітніх програм підготовки фахівців та складу їх  

проектних груп дозволяє стверджувати, що на ФАБДПМ: 
- на кафедрі будівництва наявні освітньо-професійні програми першого (бака-

лаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, які відповідають 
вимогам ринку праці та дозволяють здійснювати підготовку фахівців з ура-
хуванням потреб регіону та держави в цілому; 

- склад проектних груп відповідає вимогам ліцензійно-акредитаційним вимо-
гам;  

 однак: 
 вважаємо за доцільне активізувати роботу над докторськими дисертаціями, 

щоб посилити науковий рівень проектних груп та груп забезпечення для 
зміни гарантів з кандидатів наук на докторів наук, хоча однозначної акреди-
таційної для цього не має, але підвищує науковий потенціал самої ОПП; 

 потрібно створювати умови для реалізації в перспективі ОНП третього (PHd) 
рівня вищої освіти. 

 
2. Динаміка контингенту студентів денної та заочної форм навчання 

 
Аналіз контингенту студентів денної та заочної форм навчання та його 

динаміки здійснювався на основі статистичних даних за останні роки звітного 
періоду в розрізі форм навчання, узагальнених даних та результатів вступної 
кампанії. 

Динаміка контингенту кафедри будівництва 
денної та заочної форм навчання протягом 2017-2022 рр. 

(192 Будівництво та цивільна інженерія) 
 

Форма нав-
чання 

Навчальні роки 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Денна  118 117 125 124 137 
Заочна 37 46 39 34 32 

ВСЬОГО 155 163 164 158 169 
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Рис.1. Графік динаміки контингенту студентів кафедри будівництва денної та 
заочної форм навчання протягом 2017-2022 рр. 

Динаміка студентів-вступників кафедри будівництва  
денної та заочної форм навчання протягом 2017-2022 рр.  

(192 Будівництво та цивільна інженерія)  
Курси 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

ДФН ЗФН ДФН ЗФН ДФН ЗФН ДФН ЗФН ДФН ЗФН 
1-й 16 - 16 - 15 - 10 - 26 - 

16 16 15 10 26 
2-й (СФН) - 6 - 8 - 5 1 7 1 8 

6 8 5 8 9 
3-й (СФН) 20 - 23 - 24 - 23 - 23 - 

20 23 24 23 23 
5-й 22 10 6 13 11 5 11 5 14 2 

32 19 16 16 16 
ВСЬОГО 58 16 45 21 50 10 45 12 64 10 

74 66 60 57 74 
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Рис.2. Графік динаміки студентів-вступників кафедри будівництва денної та за-
очної форм навчання протягом 2017-2022 рр. 

Аналіз динаміки студентів кафедри будівництва в останні навчальні роки 
засвідчує: 
- Загальна кількість студентів порівняно з 2017 роком зросла на 12 (7,8%) і на 

протязі 5 років була стабільною. 
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- Результати вступних кампаній 2017-2020 років вказують на незначне зни-
ження кількості вступників, а в 2021 році вдалося вийти на показники 2017 
року в основному за рахунок вступників денної форми навчання першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

- Стабільною є кількість вступників на скорочену форму навчання 212. 
- Зниження кількості вступників в магістратуру не спостерігається, адже за 

2017-2018 враховано студенти, які здобували освіту за ОР Спеціаліст. Треба 
зазначити негативну тенденцію незадовільного проходження ЄВІ з іноземної 
мови. 

- Враховуючи специфіку спеціальності 192 Будівництво та цивільна інжене-
рія, зазначаємо, що в магістратуру з інших спеціальностей вступають не бі-
льше 2 абітурієнтів. 

Загалом, ситуація з контингентом студентів на кафедрі є досить непога-
ною. У 2021.році маємо на 17 (30,3%) збільшення набору. 

Однак, вважаємо за доцільне продовжувати системно працювати над ви-
рішенням означеної проблеми, що здійснюється на ФАБДПМ через розширен-
ня спектру заходів профорієнтаційної роботи та реклами спеціальностей факу-
льтету. 

Контингент іноземних студентів ФАБДПМ 
Спеціальність 

 

Навчальні роки 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 дфн зфн дфн зфн дфн зфн дфн зфн дфн зфн 
Архітектура та містобуду-
вання 

- - 4 - 4 - 5 - 4 - 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

3 - 8 - 9 - 8 - 8 - 

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

- - 4 - 5 - 5 - 5 - 

ВСЬОГО 3 16 18 18 17 
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Рис.3. Графік динаміки іноземних студентів ФАБДПМ  
протягом 2017-2021 рр. 

Аналіз кількості на ФАБДПМ іноземних студентів за звітний період за-
свідчує позитивну динаміку, оскільки протягом останніх років на україномов-
них програмах  навчалося 16 студенти-іноземці. 
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Щодо охоплення країн, з яких прибули на навчання іноземці, статистика 
наступна: Єгипет (8), Китай (5), Німеччина (1), Туреччина (1), Саудівська Ара-
вія (3), Марокко (1), Ізраїль (1), Малі (1). Це, в свою чергу, дозволяє розвивати 
міжнародну співпрацю та реалізовувати принципи академічної мобільності у 
сучасній вищій освіті, що є показником її якості.  

 
Кількість малочисельних груп (в розрізі спеціальностей) та їх динаміка 

На ФАБДПМ на денній формі навчання малочисельні групи є лише на 
спеціальностях 191 Архітектура та містобудування (магістри) і 023 Образотво-
рче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, які за специфікою підгото-
вки можуть бути малокомплектними, оскільки переважає індивідуальна форма 
навчання. 

Також групи 411і (5 студентів) 192 Будівництво та цивільна інженерія, 
301і (2 студенток) 191 Архітектура та містобудування, 521і (5 студентів) і 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація є малочисельні. 
В них навчаються студенти-інооземці з англійською мовою навчання. 

Разом з тим всі групи заочної форми навчання налічують, як правило, 
менше 10 студентів. 

Для уникнення малокомплектності з теоретичних дисциплін, студенти 
двох паралельних груп означених спеціальностей в межах курсу об’єднуються. 

 
Контингент студентів денної та заочної форм навчання 

 у розрізі випускових кафедр та спеціальностей факультету 
 

Таблиця 1.8. 
Динаміка контингенту студентів денної та заочної форм навчання  

у розрізі випускової кафедри протягом 2017-2022 н.р. (станом на 1 семестр)  
 Кафедра,  
завідувач 

ОПП (ОНП) Навчальні роки 
2017-2018 2018-

2019 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кафедра будівництва 
доц.. Новіков С.М. 

ОПП Будів-
ництво та 
цивільна ін-
женерія 
(бакалавр) 

113 114 121 125 135 
денна заоч. денна заоч. денна заоч. денна заоч. денна заоч. 

89 24 91 23 99 22 102 23 112 23 

Кафедра будівництва 
доц.. Новіков С.М. 

ОПП Будів-
ництво та 
цивільна ін-
женерія 
(магістр) 

24 49 43 33 34 
денна заоч. денна заоч. денна заоч. денна заоч. денна заоч. 

29 13 26 23 26 17 22 11 25 9 

Всього в розрізі денної та заочної 118 37 117 46 125 39 124 34 137 32 
 
Станом на 01.10.2021 року, після випуску здобувачів освіти другого  (ма-

гістерського) рівня, контингент студентів становить: 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
всього: 169 студентів, 
з них: 137 студентів денної форми навчання; 
            32 студент заочної форми навчання. 
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3.Кадрове забезпечення реалізації освітніх програм. 
Штат науково-педагогічного персоналу кафедри будівництва на 2021/2022 нав-
чальний рік затверджено у кількості 12,5 ставок, із них: 

 
Всього ста-

вок 

Розподіл за державним фінансуванням 
загальний фонд спеціальний фонд 

Всього у тому числі Всього у тому числі 
проф. доц. асист. проф. доц. асист. 

12,5 10,0 0,75 4,0 5,25 2,5 0,0 0,75 1,75 
 

Професорсько-викладацький склад кафедри будівництва  
на 01 жовтня 2021 року  

http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02personnel  

№ п/п Прізвище, ім'я по-батькові Наук. 
ступінь 

Штатний 
працівник, 
сумісник 

Примітка 

1.  Новіков С.М. д. фіз.-мат. наук штатний  
2.  Варвус І.А. к. фіз.-мат. наук штатний  

3.  Галунка О.Д.  штатний  
4.  Журавський О.Д. д. тех. наук сумісник  

5.  Куцик О.В.  штатний  

6.  Мартинов С.Ю. д. тех. наук сумісник  

7.  Новак Є.В. к. тех. наук штатний  

8.  Осипов О.Ф. д. тех. наук сумісник  
9.  Полевецький В.В. к. тех. наук штатний  
10.  Собко Ю.Т.  штатний  
11.  Струк А.Я. к. фіз.-мат. наук штатний  
12.  Сумарюк О.В.  штатний  
13.  Черненко К.В. к. тех. наук сумісник  
14.  Шевчук А.Ю.  штатний  
15.  Янчук І.В.  штатний  

 
Кафедра будівництва  

http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua 
Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, доцент 

Новіков Сергій Миколайович 
усього викладачів 15 з них штатних 11 (4 сумісники) 
докторів наук, професорів 4 з них штатних 1 (3 сумісники) 
кандидатів наук  7 з них штатних  6 (1 сумісник) 
викладачів, асистентів 4 з них штатних  4 
віковий ценз: 
 

до 30 років        – 1 
30-45 років        – 8 
45-60 років        –  3 
понад 60 років  – 3  

 
Завідувач кафедри будівництва доктор фіз.-мат. наук, доцент Новіков 
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Сергій Миколайович за освітою інженер-фізик у 2019-2020 роках пройшов пів-
річне стажування у провідному фаховому вузі України – Київському націона-
льному університеті будівництва та архітектури. 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02personnel&data[6982][caf_p
ers_id]=1720&commands[6982]=item  
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Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри будівництва 

Найменування 
освітнього ком-

понента, який за-
кріплено за нау-

ково-
педагогічним, 
працівником 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прізвище, ім’я, 
по батькові на-

уково-
педагогічного, 

працівника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найменування 
посади 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освітня кваліфікація 
(найменування закла-
ду, який закінчив на-
уково-педагогічний, 
працівник, рік закін-
чення, спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освітня кваліфікація 
(науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової спеціа-
льності, тема дисертації (серія, 
номер, дата, ким виданий дип-

лом), вчене звання, за якою 
кафедрою (спеціальністю) при-
своєно (серія, номер, дата, ким 

виданий атестат) 
 
 
 
 

Професійна кваліфікація (відомості 
про досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом (спе-
ціальністю, спеціалізацією) із зазна-
ченням посади та строку роботи на 

цій посаді (крім педагогічної, науко-
во-педагогічної, наукової діяльності), 
керівництво (консультування) дисер-
тації на здобуття наукового ступеня 
за спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий науко-
вий ступінь, спеціальність, назва ди-
сертації, рік захисту, серія, номер, да-

та, ким виданий диплом), 
наявність публікацій у наукових ви-
даннях, які включені до переліку фа-
хових видань України, до наукомет-
ричних баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection), протягом 

останніх п’яти років) 
 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

(найменуван- ня 
закладу, вид до-
кумента, тема, 

дата видачі і кі-
лькість навчаль-

них кредитів 
(годин)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Досягнення у 
професійній 
діяльності 
(відповідно 

до пункту 38 
Ліцензійних 
умов – бере-

зень 2021 
(провадження 
освітньої дія-

льності) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика викла-
дання технічних 
дисциплін у ви-

щій школі 
(10 лек., 

14семінар.) 

Новіков  
Сергій  

Миколайович 

Завідувач 
кафедри 

 будівництва 
(штатний) 

Чернівецький 
державний універси-

тет 1987 р., 
диплом з відзнакою 

ИВ-І №210652 
спец. –

напівпровідники та ді-
електрики, 

квал. – інженер-фізик 
. 

Доктор фіз.-мат. наук, спеціа-
льність 01.04.07 – фізика твер-

дого тіла 
Тема: 

"Моделювання Х-променевих 
топографічних зображень у ре-

альних кристалах Si". 
 

ДД № 009318, 30.03.2011 р. 
(№8-07/3) 

 
Атестат доцента 

02ДЦ № 014870 16.06.2005 р.  
(№3/64-Д). 

 

h-індекс в Scopus – 3.  
ID: 57191952379 
Піврічне наукове стажування в Київ-
ському національному університеті 
будівництва та архітектури, будіве-
льний факультет, кафедра залізобе-
тонних та кам'яних конструкцій. 
01.10.-31.03 2020 р. Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації СС 
02070909342-18 
Науковий керівник НДР (Наказ МОН 
України №1296 від 31.10.2016 р.) 
"Дослідження фізико-хімічних нано-
процесів структурної релаксації та 
старіння високоміцних бетонів з ком-
плексними модифікаторами нової ге-
нерації та методів їх діагностики" 
(2017-2019 р. реєстраційний 
№0112U002342). 
Науковий керівник кандидатської ди-

Київський наці-
ональний уні-
верситет будів-
ництва та архі-
тектури, будіве-
льний факультет, 
кафедра залізо-
бетонних та ка-
м'яних констру-
кцій. 01.10.19-
31.03 2020 р.  
Свідоцтво про 
підвищення ква-
ліфікації СС 
02070909342-18 

3, 4, 6, 7, 8, 
19 
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сертації Янчук І.В. "Фазоконтрастні 
Х-променеві томографія та інтерфе-
рометрія структурних порушень у 
кристалах" (Успішний захист відбув-
ся 07.05.2021 р. у спецраді 
Д 76.051.01). 
Науковий керівник аспірантіа: Рома-
нкевича В.Ф. "Фізико-механічні ха-
рактеристики бетонних композитів 
високої міцності модифікованих дрі-
бнодисперсними складовими метако-
аліну та мікрокремнезему". 
Член Вченої ради ЧНУ. Член науко-
во-методичної ради ЧНУ. Голова ме-
тодичної комісії ФАБДПМ. 
Вчений секретар спеціалізованої вче-
ної ради Д76.051.01 по захисту док-
торських і кандидатських дисертацій. 
Член місцевого осередку Всеукраїн-
ської громадської організації "Гільдія 
проектувальників у будівництві у Че-
рнівецькій області" 
Автор 48 наукових статей, з яких 25 
входять до науково-метричнx баз 
Scopus і Web of Science, монографії, 6 
навчально-методичних праць.  
Навчально методичні роботи: 
1. Проектування технології зведення 
монолітних багатоповерхових будин-
ків. О.Ф. Осипов, С.М. Новіков, С.О. 
Осипов, К.В. Черненко, В.М. Гава-
лешко, Ю.Т. Собко: методичний по-
сібник. – Чернівці: Рута, 2019. - 160 с. 
(рішення Вченої ради ЧНУ протокол 
№9 від 30.09.2019). 
2 Фодчук І.М., Новіков С.М. Моделю-
вання Х- променевих зображень де-
фектів в реальних кристалах: моног-
рафія. – Чернівці: Чернівецький нац. 
ун-т, 2014. – 248 с. 
3. Новиков С.М., Ярчук І.В. Метод 
скінчених елементівЖ конспект лек-
цій. Чернівці: Рута, 2021. – V.21. – C. 
19-26. 
Основні наукові праці: 
1. Сумарюк А.В., Романкевич В.Ф., 
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Галунка О.Д., Куцик О.В., Полевец-
кий В.В., Новиков С.Н., Фодчук И.М. 
Влияние полифункциональных нано-
модификаторов на микроструктуру 
бетонных композитов высокой проч-
ности и плотности // Physics and 
Chemistry of Solid State. – 2020, №1.. 
2. Fodchuk I.M. Reconstruction of 
spatial distribution of strains in crystals 
using the energy spectrum of X-ray 
Moire patterns. / I.M. Fodchuk, 
S.N. Novikov, S.V. Balovsyak, I.V. 
Yanchuk, V.F. Romankevych // Ukr. J. 
Phys. Opt. – 2020. – Vol. 21, No. 3. – 
P. 141-151. 
3. Баловсяк С.В., Новиков С.Н., Фод-
чук И.М., Яремчук И.В. Анализ рент-
геновских муаровых изображений 
деформированных кристаллов по ра-
диальным распределениям энергети-
ческого спектра Фурье // Металлофи-
зика и новейшие технологии. – 2019. 
– т.41, №3. – С389-402. 
4. Fodchuk I.M. Direct and inverse 
problems in X-ray three-crystal LLL-
interferometry / I.M. Fodchuk, S.M. 
Novikov, I.V. Yaremchuk // Applied 
Optics. – 2016. – V.55, Iss. 12. – B120-
B125. 

Основи наукових 
досліджень та ор-

ганізація науки 
(10 лек., 

14семінар.) 

Фодчук Ігор 
Михайлович 

Декан 
(штатний) 

Чернівецький 
державний універси-

тет, 
диплом з відзнакою 

Г-ІІ № 044213 
1979 рік. 

Спеціальність –
фізика, кваліфікація – 
фізик, викладач фізи-

ки. 

Доктор. фіз.-мат. наук, спеціа-
льність 01.04.07 – фізика твер-
дого тіла, 104 – фізика та аст-

рономія, диплом ДН № 001391, 
09.11.1994 р. (№39) 

Тема дисертації: 
"Дво- і багатохви-льові рентге-
но-акустичні ефекти в інтерфе-
рометрії і топографії ре-альних 

кристалів". 
 

Професор по кафедрі 
фізики твердого тіла, ПР АР № 
001065, 17.12.1996 р. (пр.№9/1) 

h-індекс в Scopus – 9.  
ID: 55901164600 
За наукового керівництва захищено 5 
докторських та 22 кандидатські дисе-
ртації, 3 аспіранти та 1 здобувач 
Заслужений діяч науки і техніки Ук-
раїни (2015) 
Науковий керівник НДР "Нові підхо-
ди у розвитку структурно-чутливої 
Х-променевої спектрометрії та диф-
рактометрії складних кристалічних 
сполук, тонкоплівкових та нанороз-
мірних шаруватих систем (2019-2021 
р. № держреєстрації: 0119U100731"). 
Член Вченої ради ЧНУ. 
Член редколегії журналу "Фізика і 
хімія твердого тіла". 

Київський на-
ціональний 

університет бу-
дівництва і ар-
хітектури, ка-
федра інфор-
маційній тех-
нології в архі-

тектурі 
01.12.2016 – 
21.05.2017 

Свідоцтво про 
підвищення ква-

ліфікації 
СС02070909136-

17 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 
9, 10, 19 
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Опубліковано понад 250 наукових 
праць, з яких 135 входять до науково-
метричнx баз Scopus і Web of Science, 
та здійснено понад 300 доповідей на 
різного рівня міжнародних конфере-
нціях. 
Зокрема монографій і навчальних по-
сібників: 
1. Підготовлено до друку підручник: 
"Інформаційні технології в архітекту-
рі та будівництві" 
Автори: Товбич В., Сазонов К., Лев-
ченко О., Фодчук І. та ін. – Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 250 с. 
2.. Борча М.Д. Дифракція зворотньо 
розсіяних електронів (метод Кікучі) 
як інструмент структурної діагности-
ки у матеріалознавстві: Монографія / 
М.Д. Борча, Н.Н. Новіков, В.М. Ткач, 
І.М. Фодчук. – Чернівці: Чернівець-
кий нац. ун-т, 2015. – 250 с. 
3. Фодчук І.М. Діагностика повехні 
твердого тіла. Загальний стан про-
блеми та Х-променеві методи: Нав-
чальний посібник/ І.М. Фодчук, С.В. 
Баловсяк- Чернівці: Рута, 2006. - 276 
с.  
Публікації: 
1. Sumariuk O.V., Romankevych V.F., 
Halunka O.D., Kutsyk O.V., Polevetsky 
V.V., Novikov S.M., Fodchuk I.M. 
Influence of Polyfunctional 
Nanomodificators on the Microstructure 
of Concrete Composites of High 
Strength and Density (Вплив поліфун-
кціональних наномодифікаторів на 
мікроструктуру бетонних композитів 
високої міцності і щільності) // 
Physics and Chemistry of Solid State. – 
2020. – Vol.21, No.1. – Р.19-26. 
2. Fodchuk I.M. Reconstruction of 
spatial distribution of strains in crystals 
using the energy spectrum of X-ray 
Moire patterns. / I.M. Fodchuk, 
S.N. Novikov, S.V. Balovsyak, I.V. 
Yanchuk, V.F. Romankevych // Ukr. J. 
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Phys. Opt. – 2020. – Vol. 21, No. 3. – 
P. 141-151. 

3. А.В. Сумарюк, И.И. Гуцуляк, В.В. 
Михайлович, В.Ф. Романкевич, Ю.Т. 
Роман, И.М. Фодчук. Влияние микро-
структуры изломов бетона на проч-
ность бетонных композитов высокой 
структурной прочности и плотности // 
Наносистеми, наноматериали, наноте-
хнологии. – 2019. 17(4), pp. 103-115 

Організація і тех-
нологія реконс-
трукції будівель 

(15 прак.) 

Новак  
Євгенія Воло-
димирівна 

Асистент 
кафедри будів-
ництва 

Чернівецький націо-
нальний університет 
імені Юрія Федькови-
ча 2014р.  
РН 47227411 
спец. – промислове і 
цивільне будівництво, 
квал. – магістр будів-
ництва. 

 

Кандидат тех.. наук. Захист ві-
дбувся 05.05.2021 р. 

Тема дисертації: 
"Планування організаційно-
технологічних параметрів бе-
тонування в зимових умовах" 

" 

Види та результати з пункту 30 Ліце-
нзійних умов: 1, 2, 5, 13, 17, 18. 
05.2021 захистила дисертацію на зо-
буття ступеня кандидата тех. наук у 
Київському національному універси-
теті будівництва та архітектури, ка-
федра організації та управління буді-
вництвом (після закінчення очної фо-
рми навчання в цільовій аспірантурі). 
Спеціальність 05.23.08 – Технологія 
та організація промислового та циві-
льного будівництва. Наукове дослі-
дження на тему "Планування органі-
заційно-технологічних параметрів бе-
тонування в зимових умовах". Науко-
вий керівник кандидат технічних на-
ук, доцент Демідова О.О. (2015-2019 
рр). 

Кваліфікаційний сертифікат відповіда-
льного виконавця окремих видів робіт 
(послуг), пов'язаних із створенням об'-
єкта архітектури. Категорія: інженер- 
проектувальник. Спеціалізація: інжене-
рно-будівельне проектування у частині 
вимог пожежної безпеки. Серія АР 
№010703 
Член місцевого осередку Всеукраїн-
ської громадської організації "Гільдія 
проектувальників у будівництві" у 
Чернівецькій області. 
Підвищення кваліфікації в "Науково-
технічному центрі УСВППП" Мо-
дуль – Дотримання вимог пожежної 
безпеки" Свідоцтво №658 
Наукові праці: 
1. Зельцер Р.Я., Бєлєнкова О.Ю., Но-

 
Аспірантура 

Київського на-
ціонального 
університету 
будівництва і 
архітектури 

(2013-2016 рр.) 
 

2, 3, 10, 13, 
19 
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вак Є.В., Дубінін Д.В. Цифрова тран-
сформація процесів ресурсно-
логістичного та організаційно-
структурного забезпечення будівниц-
тва // Наука і інновації. – № 5. – 
С.111-117  
(Входить до Переліку фахових ви-
дань України (категорія "А") по тех-
нічній та економічній галузях науки, 
НМБ Web of Sciense). 
2. Новак Є.В., Токарчук С.М. Мето-
дика прогнозування організаційно- 
технологічних параметрів будівницт-
ва в зимових умовах // Науковий віс-
ник Луцького національного техніч-
ного університету. Сучасні технології 
та методи розрахунків у будівництві. 
–  – 2018. – Вип. 10. – C. 97-105.  
3. Демідова О.О., Новак Є.В. Причи-
ни відхилень параметрів  будівельно-
го процесу у житловому будівництві 
// Шляхи підвищення ефективності 
будівництва в умовах формування 
ринкових відносин. – 2018. – Вип. 35. 
– С.24-27.  
4. Новак Є.В. Огляд існуючих мето-
дів зимового бетонування // Шляхи 
підвищення ефективності будівницт-
ва в умовах формування ринкових ві-
дносин – 2019. – Вип. 39. Ч.2. – С.91-
97. 
5. Новак Є.В. Моделювання організа-
ційно-технологічних параметрів бе-
тонування в зимових умовах // Шля-
хи підвищення ефективності будів-
ництва в умовах формування ринко-
вих відносин. – 2019. – Вип. 41.  

Організація і тех-
нологія реконс-
трукції будівель 

(30 лек.) 

Осипов 
Олександр Фе-

дорович 

Професор 
кафедри техно-
логії будівель-
ного виробниц-
тва Київського 
національного 
університету 

будівництва та 
архітектури 

Дніпро-петровський 
інститут інженерів за-
лізничного транспор-

ту1982 р. 
Г ІІ №043068. 
Спеціальність 

"Промислове та циві-
льне будівництво". 

 

Доктор технічних наук, 
05.23.08 - Технологія та органі-
зація промислового та цивіль-

ного будівницт-
вамистецтвознавства. 

Тема дисертації: 
"Система обґрунтування та ви-

бору організаційно-
технологічних рішень реконс-

Лауреат премії Академії будівництва 
України ім. академіка М. С. Буднико-
ва (2012). 
Академік Академії будівництва Укра-
їни (2013). 
Науовий керівник 5 кандидатів техні-
чних наук. 
Автор понад 150 науково-методичних 
праць, серед яких 1 монографія, 1 пі-

 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 10, 14, 19, 

20 
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Професор ка-

федри будівни-
цтва 

(сумісник 
0,25 ставки). 

трукції будівель" 
2015 р. 

Атестат професора 
12 ПР 007832 (2012) 

 

дручник і 6 навчальних посібників. 
Основні науково-методичні і наукові 
роботи. 
1. Технологія будівельного виробни-
цтва : Підруч. для студ. буд. спец. 
вищ. навч. закл. / В. К. Черненко, М. 
Г. Ярмоленко, Г. М. Батура, О. 
Ф.Осипов, Ю. О. Піщаленко. - К. : 
Вища школа, 2002. - 431 c. - Бібліогр.: 
с. 427. 
2. Осипов А. Ф., Адаптивные дина-
мически трансформирующиеся тех-
нологические системы. Методология 
проектирования организационно-
технологических решений реконс-
трукции зданий: монография. – К. : 
ЦП "Компринт", 2016. – 364 с. 
3.Осипов О.Ф., Черненко К.В. Інфор-
маційна модель процесу піднімання 
великорозмірних покриттів. Nauka 
innov. 2020. Т. 16, № 4. C. 3–11. 
4. Осипов О. Ф., Осипов С. О., Прое-
ктування технології зведення монолі-
тних багатоповерхових будинків: на-
вчальний посібник до виконання кур-
сового проекту. – К. : ФОП Ямчинсь-
кий О. В., 2019. – 167 с. 
5. Осипов О. Ф., Лека Д. Р., Пробле-
ми реконструкції житлових будинків 
перших масових серій [Текст] // 
Шляхи підвищення ефективності бу-
дівництва в умовах формування рин-
кових відносин: збірник наукових 
праць. ‒ Вип. № 39 у двох частинах. 
Частина 2. Технічний. ‒ К.: КНУБА, 
2019 ‒ С. 139 ‒ 145. 
6. Осипов О. Ф., Сигида В. О., Техно-
логія знесення будівель і споруд про-
мислових підприємств [Текст] // 
Шляхи підвищення ефективності бу-
дівництва в умовах формування рин-
кових відносин: збірник наукових 
праць. ‒ Вип. № 39 у двох частинах. 
Частина 1. Технічний. ‒ К.: КНУБА, 
2019 ‒ С. 159 ‒ 165. 
7. Осипов О. Ф., Літнарович Є. В., 
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Технологія влаштування буронабив-
них паль на схилі при зведенні про-
тизсувної споруди [Текст] // Шляхи 
підвищення ефективності будівницт-
ва в умовах формування ринкових ві-
дносин: збірник наукових праць. ‒ 
Вип. № 39 у двох частинах. Частина 
2. Технічний. ‒ К.: КНУБА, 2019 ‒ С. 
116 ‒ 123. 

Організація і тех-
нологія реконс-
трукції будівель 

(15 прак.) 

Собко 
Юрій  

Тарасович 

Асистент кафе-
дри містобуду-
вання та урба-

ністики 
(штатний). 

Чернівецький націо-
нальний університет 

імені Юрія Федькови-
ча 2013 р.  

РН 45619355 
спец. – промислове і 

цивільне будівництво, 
квал. – магістр будів-

ництва. 

Кандидат тех. наук 
Вересень 2021 р. 

Тема: 
"Технологія монтажу структу-
рних покриттів одноповерхо-
вих споруд з одночасним зве-
денням колон гідравлічними 

модулями" 

Аспірант ЧНУ (очна форма, цільова 
аспірантура). Спеціальність 05.23.08 
– технологія промислового та цивіль-
ного будівництва. Наукове дослі-
дження на тему "Технологія монтажу 
структурних покриттів одноповерхо-
вих споруд з одночасним зведенням 
колон гідравлічними". Науковий ке-
рівник доктор технічних наук, профе-
сор Осипов О.Ф. 
Участь у міжнародному проекті 
DAAD. 
Методичний посібник. 
Проектування технології зведення 
монолітних багатоповерхових будин-
ків. О.Ф. Осипов, С.М. Новіков, С.О. 
Осипов, К.В. Черненко, В.М. Гава-
лешко, Ю.Т. Собко. – Чернівці: Рута, 
2019. - 160 с. 
Наукові праці: 
1. Собко Ю.Т., Новак Є.В. Організа-
ційні та технологічні рішення для 
способу підняття великорозмірних 
покриттів вантажопідйомними вста-
новлювальними модулями на трьох 
домкратах // Підводні технології. 
Промислова та цивільна інженерія. – 
2018. – Вип.8. – С.80-82. 
2. Собко Ю.Т., Сумарюк О.В. Аналіз 
роботи домкратних пристроїв, які ви-
користовуються для монтажу струк-
турних покриттів великих розмірів // 
Науковий вісник Луцького націона-
льного технічного університету. Су-
часні технології та методи розрахун-
ків у будівництві. – 2015. – Вип.3. - C. 
163-170. 

Аспірантура 
Київського на-

ціонального 
університету 
будівництва і 
архітектури 

(2013-2016 рр.) 
 

2, 3, 10, 13 
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3. Черненко В.К., Собко Ю.Т. Дослі-
дження основних технологічних по-
казників, що впливають на безкранові 
методи піднімання структурних пок-
риттів // Нові технології в будівницт-
ві. – 2016. – Вип.31. – С 50-58. 
4. Собко Ю.Т., Новак Є.В. Дослі-
дження методів піднімання структур-
них великорозмірних покриттів од-
ноповерхових промислових споруд // 
Сучасні технології та методи розра-
хунків у будівництві. - 2015. - Вип. 3. 
- С. 157-162. 
5. Собко Ю.Т. Аналіз структурних 
покриттів та методів монтажу // Нау-
ковий вісник Чернівецького універ-
ситету. Фізика. Електроніка. 2014. – 
Т.3, В2. – С.100–103. 
6. Патент на корисну модель 107341 
Україна, МПК E04G 21/14 (2006.01). 
Спосіб підйому покриття на проектну 
відмітку за допомогою вантажопід-
йомного встановлювального модуля / 
Собко Ю.Т., Черненко В.К. // Влас-
ники: Собко Ю.Т., Черненко В.К.. – 
№ u 2016 01236, заяв. 12.02.2016; 
опубл. 25.05.2016, Бюл.№ 10. 
7. Патент на корисну модель 107342 
Україна, МПК E04G 21/14 (2006.01). 
Вантажопідйомний встановлюючий 
модуль / Собко Ю.Т., Черненко В.К. 
// Власники: Собко Ю.Т., Черненко 
В.К.. – № u 2016 01238, заяв. 
12.02.2016; опубл. 25.05.2016, Бюл.№ 
10. 
8. Патент на корисну модель 83667 
Україна, МПК (2017.01), G01N 33/38 
(2006.01). Пристрій для вимірювання 
водонепроникності, газонепроникно-
сті та морозостійкості бетону у конс-
трукціях / Файнер М.Ш., Присяжнюк 
О.О., Собко Ю.Т. // Власник: Черні-
вецький національний університет 
імені Юрія Федьковича (UA). – № 
u201303137; заяв. 14.03.2013; опубл. 
25.09.2013, Бюл. № 18/2013. 
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Метод скінчених 
елементів 
(15 прак.) 

Янчук Іванна 
Володимирівна 

Асистент 
кафедри 

будівництва 
(щтатний) 

1. Чернівецький наці-
ональний університет 
імені Юрія Федькови-

ча 2012р.  
РН 47227411 

спец. – фізика, квал. – 
магістр фізики. 

2. Чернівецький наці-
ональний університет 
імені Юрія Федькови-

ча 2018р. 
М18 4774 

спец. – Будівництво 
та цивільна інженерія, 
квал. – магістр будів-
ництва та цивільної 

інженерії. 

Кандидат фіз.-мат. наук 
Тема дисертації: 
"Фазоконтрастні  

Х-променеві томографія та ін-
терферометрія структурних 

порушень у кристалах" 
(протокол 8/2 від 07.05. 2021) 

 

h-індекс в Scopus – 2. 
Заступник декана ФАБДПМ з науко-
вої роботи. Методист заочного відді-
лення. 
Аспірант ЧНУ (очна форма). Спеціа-
льність 01.04.07 – фізика твердого ті-
ла. 
Виконавець НДР (Наказ МОН Украї-
ни №1296 від 31.10.2016 р.) "Дослі-
дження фізико-хімічних нанопроце-
сів структурної релаксації та старіння 
високоміцних бетонів з комплексними 
модифікаторами нової генерації та 
методів їх діагностики" (2017-2019 р. 
реєстраційний №0112U002342). 
Автор 20 наукових праць, з яких 5 
входять до науково-метричної бази 
Scopus. 
Фодчук І.М., Ткач О.О., Яремчук І.В. 
Основні поняття кристалохімії. Нав-
чальний посібник.– Чернівці: Черні-
вецький нац. ун-т, 2015. – 60 с. 
Основні наукові праці: 
1. Патент на корисну модель 121378 
Україна, МПК (2017.01), G01T 1/16 
(2006.01), G06F 17/00 (2006/01), G06T 
17/17 (2006/01). Спосіб визначення 
величини деформаційних полів крис-
талу на основі Х-променевого муаро-
вого зображення в кремнієвому LLL-
інтерферометрі / С.В. Баловсяк, П.М. 
Литвин, І.М. Фодчук, І.В. Яремчук // 
Власник: Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича 
(UA). – № u201702011; заяв. 
02.03.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. 
№ 23/2017. 
2. Fodchuk I.M. Reconstruction of 
spatial distribution of strains in crystals 
using the energy spectrum of X-ray 
Moire patterns. / I.M. Fodchuk, 
S.N. Novikov, S.V. Balovsyak, I.V. 
Yanchuk, V.F. Romankevych // Ukr. J. 
Phys. Opt. – 2020. – Vol. 21, No. 3. – 
P. 141-151. 
3. Анализ рентгеновских муаровых 

Аспірантура 
при ЧНУ 

 

1, 2, 4, 5, 19 
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изображений деформированных кри-
сталлов по радиальным распределе-
ниям энергетического спектра Фурье 
/ С.В. Баловсяк, С.Н. Новиков, И.В. 
Яремчук, И.М .Фодчук // Металлофи-
зика и новейшие технологии. – 2019. 
– Т.41, №3. – С.389-402 
4. Fodchuk I.M., Direct and inverse 
problems in X-ray three-crystal triple 
Laue case interferometry / I.M. 
Fodchuk, S.N. Novikov, I.V. 
Yaremchuk // Applied optics. – 2016. –
Vol.55. – No.12.– pp.B120-B125.  

Охорона праці в 
галузі 

(15 лек., 15 прак.) 

Сумарюк 
Олександр 
Васильович 

Асистент 
кафедри 

будівництва 
(штатний) 

Чернівецький націо-
нальний університет 

імені Юрія Федькови-
ча 2013 р.  

РН 45619357 
спец. – промислове і 

цивільне будівництво, 
квал. – магістр будів-

ництва 

Дисертація прийнята до розгля-
ду у спеціалізовану вчену раду. 

Тема дисертації: 
"Вплив комплексу ультрадис-
персних модифікаторів на ос-
нові мікрокремнезему і мета-
каоліну на формування мікро-
структури бетонних компози-
тів високої міцності і щільнос-

ті" 

h-індекс в Scopus – 2 
 ID: 57202904139 
Аспірант ЧНУ (очна форма). Спеціа-
льність 01.04.07 – фізика твердого ті-
ла. Наукове дослідження на тему "Бе-
тонні композити високої структурної 
міцності і щільності модифіковані 
комплексом ультра-исерсних моди-
фікаторів на основі мікрокремнезему 
та метакаоліну". Науковий керівник 
доктор фіз.-мат. наук, професор Фод-
чук І.М.  
Сертифікат фахівця будівельної галу-
зі № СІ-00347, що засвідчує компете-
нтність "інженер з охорони праці 
(будівництво)" (2019 р.). 
Участь у міжнародних проектах 
(DAAD, ERAZMUS, GIZ). 
Керівник науково-навчальної лабора-
торії "Діагностики будівельних мате-
ріалів та конструкції" на кафедрі бу-
дівництва. 
Виконавець НДР (Наказ МОН Украї-
ни №1296 від 31.10.2016 р.) "Дослі-
дження фізико-хімічних нанопроце-
сів структурної релаксації та старіння 
високоміцних бетонів з комплексними 
модифікаторами нової генерації та 
методів їх діагностики" (2017-2019 р. 
реєстраційний №0112U002342). 
Наукові праці: 
1. Сумарюк А.В., Романкевич В.Ф., 
Галунка О.Д., Куцик О.В., Полевец-

Аспірантура 
при ЧНУ 

 
Університет 

прикладних наук 
м. Любек (Німе-

ччина). 
10.03 – 

29.04.2016 р. 
(сертифікат) 

 
Сертифікат фа-
хівця будівель-

ної галузі № 
СІ-00347, що 

засвідчує ком-
петентність 

"інженер з охо-
рони праці (бу-

дівництво)" 
(2019 р.) 

1, 3, 10, 13, 
19 
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кий В.В., Новиков С.Н., Фодчук И.М. 
Влияние полифункциональных нано-
модификаторов на микроструктуру 
бетонных композитов высокой проч-
ности и плотности // Physics and 
Chemistry of Solid State. – 2020. – №1, 
№21. – 19-26. 
2. Фодчук И.М., Ивахненко С.А, Ткач 
В.М., Баловсяк С.В., Борча М.Д., Со-
лодкий Н.С., Гуцуляк И.И., Кузьмин 
А.Р., Сумарюк О.В. Распределение 
локальных деформаций в синтетиче-
ских кристаллах алмаза из анализа 
параметров энергетического спектра 
картин Кикучи // Journal of Superhard 
Materials. – 2020. – Vol. 42.  
3. Сумарюк А.В., Гуцуляк И.И., Ми-
хайлович В.В., Романкевич В.Ф., Ро-
ман Ю.Т., Фодчук И.М. Влияние ми-
кроструктуры изломов бетона на 
прочность бетонных композитов 
высокой структурной прочности и 
плотности // Наносистеми, наномате-
риали, нанотехнологии. – 2019. – 
17(4). 
4. Сумарюк О.В., Романкевич В.Ф., 
Фодчук. И.М. Перспективы получе-
ния ультрапрочных бетонних компо-
зитов введеним полифункциональных 
наномодификаторов // Наносистемы, 
наноматериалы, нанотехнологиию – 
2018, №1. – С. 117-128. 
Сумарюк А.В., Романкевич В.Ф. Уль-
трависокоміцні бетонні композити // 
Збірник наукових праць. Переяслав-
Хмельницький. – 2018. ‒ Вип. 40. – 
С.237-240. 
5. Сумарюк О.В., Романкевич В.Ф., 
Фодчук. И.М Бетонные композиты 
высокой структурной прочности и 
плотности, модифицированные ком-
плексом мелкодисперсных добавок 
на основе нанокремнезема и метакао-
лина // Наносистемы, наноматериалы, 
нанотехнологии. – 2018. – №1. – С. 
103-117.  
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6. Сумарюк О.В., Собко Ю.Т. Аналіз 
роботи домкратних пристроїв, які ви-
користовуються для монтажу струк-
турних покриттів великих розмірів // 
Науковий вісник Луцького націона-
льного технічного університету. Су-
часні технології та методи розрахун-
ків у будівництві. – 2015. – Вип.3.– C. 
163-170. 
7. Сумарюк О.В., Романкевич В.Ф., 
Фодчук.І.М Можливість одержання 
високоміцних бетонів // Науковий ві-
сник Чернівецького університету. Фі-
зика. Електроніка. – 2015. – Т.3, 
Вип.2. – С. 92–95 

Обстеження та 
методи підсилен-
ня будівельних 
конструкцій та 
фундаментів 

(30 лек., 15 прак.) 

Полевецький 
Василь  

Васильович 

Доцент 
кафедри 

будівництва 
(штатний) 

 

1. Чернівецький дер-
жавний університет 

1995р.  
ЛМ № 010846 

спец. –прикладна ма-
тематика. 

2. Національний уні-
верситет "Львівська 
політехніка" 2012р.  
12 ДСК № 227148 

спец. –промислове та 
цивільне виробництво 

 
Аспірантура при ДП 
"Держ. НДІ буд. кон-

струкцій". 
 

Кандидат технічних наук, 
05.23.02 – основи і фундамен-

ти,  
Тема дисертації: 

"Регіональні особливості про-
тизсувних споруд та зсувоне-

безпечних схилів Чернівецької 
області". 

ДК №59858 
26.05.2010 р. (№26-08/4) 

Види та результати з пункту 30 Ліце-
нзійних умов: 
1, 2, 5, 6, 16, 17, 18. 
h-індекс в Scopus – 2.  
ID: 56910049600 
Член Всеукраїнської громадської ор-
ганізації "Українське товариство ме-
ханіки грунтів, геотехніки і фундаме-
нтобудування" 
Член Всеукраїнської громадської ор-
ганізації "Гільдія проектувальників у 
будівництві" 

Кваліфікаційний сертифікат відповіда-
льного виконавця окремих видів робіт 
(послуг), пов'язаних із створенням об'-
єкта архітектури. Категорія: інженер- 
проектувальник. Спеціалізація: інжене-
рно-будівельне проектування у частині за-
безпечення механічного опору та стійкості. 
Серія АР №007088 
Методичний посібник. 
Англійська мова для будівельників / 
Полевецький В.В. , Собков Ю.В., Ун-
гурян О.С. - Чернівці: Видавничий 
дім "Родовід", 2014.-140 с. 
Основні наукові праці: 
ДБН В.1.1-46:2017 "Інженерний за-
хист територій, будівель і споруд від 
зсувів та обвалів", Полевецький В.В. 
1. Use accelerogram of real earthquakes 
in the evaluation of the stress-strain 

ВУГП свідоцт-
во №00940 від 

07.03.2018 
Кваліфікаційний 
сертифікат від-

повідального ви-
конавця окремих 
видів робіт (пос-
луг), пов'язаних 
із створенням 

об'єкта архітек-
тури. 

Категорія: 
інженер- проек-

тувальник. 
Спеціалізація: 

інженерно-
будівельне 

проектування у 
частині забезпе-
чення механіч-

ного опору 
та стійкості. 
Серія АР 
№007088 

Київський наці-
ональний уні-
верситет будів-
ництва та архі-
тектури, будіве-
льний факультет, 

10, 13, 19, 20 
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state of landslide slopes in seismically 
active regions of Ukraine ( Book 
Chapter) / Trofymchuk O., Kaliukh I., 
Silchenko K., Polevetskiy V., Berchun 
V., Kalyukh T. // Engineering Geology 
for Society and Territory - Volume 2: 
Landslide Processes1 January 2015. 
2. Experimental and analytic researches 
on technical state, design and operation 
of reinforced conc/rete anti-landslide 
structures for seismic dangerous regions 
of Ukraine / Kaliukh I., Senatorov V., 
Khavkin O., Polevetskiy V. et all // fib 
Symposium TEL-AVIV 2013; Dan 
Panorama HotelTel-Aviv; Israel; 22 
April 2013 through 24 April 2013; Code 
126447. 
3. Про актуальність нормування ін-
женерних вишукувань та проекту-
вання для цивільно-промислового 
будівництва на скельних грунтах / 
В.І. Полевецький, В.В. Полевецький 
// Світ геотехніки. - 2013. - № 3. - С. 
16-18. 
4. Геотехнічні проблеми діагностики, 
моніторингу, розрахунку та інженер-
ного захисту зсувонебезпечних схи-
лів та протизсувних споруд у сейсмо-
небезпечних регіонах України. Дос-
від Державного науково-дослідного 
інститута будівельних конструкцій за 
останні 5 років / Ю.І. Калюх, О.М. 
Трофимчук, Є.О. Яковлев, Є.Я. Кіль-
вандер, К.В. Сільченко, В.В. Полеве-
цький, Т.Ю. Калюх // Світ геотехніки. 
- 2013. - № 4. - С. 25-35. 
5. Полевецький В.В. Дослідження 
опор, які обтікають зсувні маси на 
схилах Чернівецької області, що вра-
жені зсувами зрізу // Реконструкція 
житла. - 2009. - Вип. 11. - С. 102-109. 

кафедра залізо-
бетонних та ка-
м'яних констру-
кцій. 01.03.20- 
31.03 2020 р.  

Свідоцтво про 
підвищення ква-

ліфікації СС 
02070909342-19 

Залізобетонні 
конструкції циві-
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(15 лек.) 

Журавський 
Олександр 
Дмитрович 

Завідувач кафе-
дри залізобе-

тонних та кам'-
яних конструк-
цій Київського 

Львівський сільсько-
господарський інсти-
тут, будівельний фа-

культет 
ЖВ-І №114380, 

Доктор технічних наук 05.23.01 – 
будівельні конструкції, будівлі та 

споруди. 
Тема: "Міцність, тріщиностійкість 

та деформації залізобетонних 

Дійсний член Академії будівництва 
України (2014 р.) 
Автор понад 80 науково-методичних 
праць, серед яких 1 монографія, 1 пі-
дручник і 6 навчальних посібників.  

Захист 
докторської ди-

сертації  
2021 р. 
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національного 
університету 

будівництва та 
архітектури 
(штатний). 

 
Доцент кафедри 

будівництва 
(сумісник 0,25 
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20.07.1983 р. плит при складних навантажен-
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(2021 р.) 
 

Атестат доцента АР № 001503, 
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лади розрахунку згинальних елемен-
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Постернак О.М. Конструкції будівель 
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Дисертація 
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лізовану вчену раду. 
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"Ефективність використання 
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05.23.08 – Технологія та організація 
промислового та цивільного будівни-
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"Ефективність використання високо-
міцних бетону в залізобетонних кон-
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Участь у міжнародних проектах 
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"Прочность и трещиностойкость же-
лезобетонных балок из высокопро-
чного бетону" // Proceedings " 
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вання: Науковий технічний збірник. -
к., КНУБА, 2016.-випуск № 61, с.444-
449. 
4. Куцик О.В. Журавський О.Д. Міц-
ність і тріщиностійкість згинальних 
елементів з високоміцного бетону. 
Будівельні конструкцій. Теорія і 
практика. Збірник наукових праць. – 
К. КНУБА, 2017 випуск 1, с. 199 
5. Kutsyk O. Efficiency of use of high-
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structures. Transfer of innovative 
technologies. Scientific edition. 2018 
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проекційній 

X-променевій 
топографії" 

 
Атестат доцента кафедри буді-

вництва  
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26.06.2017 
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ID: 24282223000 
Сертифікат на рівень володіння анг-
лійською мовою APTIS рівень С. 
Автор 35 наукових праць, з яких 15 
входять до науково-метричної бази 
Scopus. 
Навчально-методичні праці: 
1. Будівельне матеріалознавство: 
Конспект лекцій / Укл.: Струк А.Я. – 
Чернівці: 2017. – 143 с. 
2. Технічна механіка рідин і газів: 
Конспект лекцій / Укл.: Струк А.Я. – 
Чернівці: 2017. – 84 с. 
Основні наукові праці: 
1. The Features of X-Ray Topographic 
Contrast Formation in Silicon with 
Dislocation Clusters / I.M. Fodchuk, 
S.N. Novikov, D.G. Fedortsov, A.Ya. 
Struk, and I.V. Yaremchuk// 
Crystallography Reports – 2013 – Vol. 
58 – No7.-pp. 976 – 983. 
2. Аналіз особливостей ауксетичних 

Університет 
прикладних наук 
м. Любек (Німе-

ччина). 
04.09 – 

20.12.2016 р. 
(сертифікат) 
Заплановано 
стажування в 

КНУБА на 
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ситет 
2013 р. 

12 ДСК №240985 
спец. – промислове та 
цивільне будівництво. 

властивостей фуллерита С60 / М.Д. 
Раранський, В.Н. Балазюк, М.М. Гу-
нько, А.Я. Струк // Східно-
Європейський журнал передових те-
хнологій (Easten-European Journal of 
Enterprise Technologies) Научный жу-
рнал. – Харьков: Технологический 
центр. – 2015. – 5/5(77) 2015. – С.18-
23. 
3. Можливість одержання високоміц-
них бетонів / І.М. Фодчук, О.В. Су-
марюк, В.Ф. Романкевич, А.Я. Струк 
// Науковий вісник Чернівецького на-
ціонального університету – 2014 – Т. 
3 – Вип. 2 – С. 92-95. 
4. Formation of auxetic surfaces in 
rhombic syngony single crystals / 
Mykola D. Raransky, Vitaliy N. 
Balazyuk, Mikhailo M. Gunko, Vasyl B. 
Gevik Andriy Y. Struk// Proceedings Of 
SPIE 2015. – Vol. 9809 . – P.98090Q-1 
– 98090Q-11. 
5. Аномальні деформаційні властиво-

сті та ауксетичність монокристалів 
тригональної сингонії / М.Д. Раран-
ський, В.Н. Балазюк, М.М. Гунько, 

А.Я. Струк, В.Б. Гевик // Металлофи-
зика и новейшие технологии. – 2017. 

– T. 39 – №2. – С. 245-263. 
 

На основі проведеного аналізу, можна констатувати позитивні сторони: 
- високий рівень кадрового потенціалу кафедри в цілому, в тому числі у розрізі кафедр факультету. 

Разом з тим, доцільним є: 
- збільшення кількості штатних  докторів наук згідно контингенту студентів та кількості ОПП; 
- збільшення кількості видів діяльності (згідно Ліцензійних вимог); 
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4. Організація та управління освітнім процесом підготовки фахівців на 
кафедрі. 

4.1. Організація навчальної роботи та навчально-методичне забезпечення осві-
тнього процесу здійснюються на кафедрі будівництва згідно із такою нормативною 
управлінською документацією, яка є в наявності на кафедрі: 
 положення про кафедру; 
 перспективний план роботи кафедри;  
 щорічний план роботи кафедри, методичних комісій і протоколи їх засідань, де 
розглядаються питання аналізу результатів поточного та підсумкового контролю, 
обговорення якості проведення навчальних занять, відвідування студентами навча-
льних занять, результатів вступної компанії;  
 звіт завідувача про роботу кафедри. 

4.2. Штатний розпис кафедри оновлюється щорічно згідно доведеної кілько-
сті ставок професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персона-
лу. Такий штатний розпис затверджується на початку навчального року, його обго-
ворення відображено у відповідних протоколах засідань кафедри. 

На кафедрі наявні документи, які відображають загальний та персональний 
розрахунок годин по кафедрі (обсяги навчального навантаження, індивідуальні ка-
ртки навантаження викладачів), а також щорічні звіти про виконання навчального 
навантаження 

Лекційні дисципліни читаються переважно професорами і доцентами та  ви-
кладачами, які мають науковий ступінь, але ще не мають звання доцента. 

У напрямку профорієнтаційної роботи кафедра будівництва проводить такі 
заходи:  
 участь у проведенні «Днів відкритих дверей» університету та факультету 
 створення відео роликів та відео презентацій досягнень кафедри з метою рекла-

ми та заохочення майбутніх абітурієнтів  
 зустрічі з майбутніми абітурієнтами в школах та закладах фахової передвищої 
освіти з метою проведення профорієнтаційних бесід і мотивування майбутніх абіту-
рієнтів до вступу на кафедру в очному та онлайн-режимі; 
 активне функціонування сторінок кафедри на загально університетському сай-
ті, у соціальних мережах Facebook та Instagram, де висвітлюється актуальна інфор-
мація для майбутніх абітурієнтів; 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/08ext_resource  
 - онлайн-консультування майбутніх абітурієнтів, ознайомлення їх з програ-
мою вступних випробувань, формування бази абітурієнтів протягом навчального 
року перед вступом. 

На сайті кафедри ДПОМ є розділ "Інформація для абітурієнтів", де висвітлено 
вичерпну інформацію щодо вступу на спеціальність, за якою здійснюється підготов-
ка фахівців, подано програми вступних випробувань, перелік необхідних сертифіка-
тів ЗНО та ЕВІ, вказано контактні дані. 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/05entrant  

З випускниками підтримується зв’язок завдяки збереженим контактним даним 
(телефони, електронні адреси), а також за допомогою соціальних мереж.  
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http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/08career  
За даними останніх 5 років, отриманими від роботодавців, працевлаштовани-

ми за фахом є понад 62% випускників кафедри ДПОМ бакалаврського та магістер-
ського рівнів вищої освіти. 

4.3. На кафедрі є в наявності наступна навчально-методична документація: 
 стандарт вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти); 
 освітньо-професійні програми спеціальності 192 Будівництво та цивільна інже-
нерія першого (бакалаврського) й другого (магістерського) рівнів вищої освіти; 
 затверджені навчальні плани за спеціальності 192 Будівництво та цивільна інже-
нерія першого (бакалаврського) й другого (магістерського) рівнів вищої освіти; 
 навчально-методичне забезпечення дисциплін відповідно до робочого плану, а 
саме: 
 програми та силабуси навчальних дисциплін першого (бакалаврського) та друго-
го магістерського рівнів вищої освіти – у роздрукованому варіанті на кафедрі й роз-
міщені на веб-сторінці кафедри: 
 засоби діагностики якості навчання здобувачів вищої освіти (пакети екзамена-

ційних білетів, тести, контрольні завдання для практичних робіт); 
 тематики та методичні рекомендації до виконання курсових і кваліфікаційних 
робіт; 
 результати підготовки курсових і кваліфікаційних робіт за останній рік; 
 програми вступних іспитів для навчання за спеціальностями спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія першого (бакалаврського) й другого (магіс-
терського) рівнів вищої освіти; 

 програми атестації випускників; 
 тематика методичних семінарів; 

4.4. Реалізація права вільного вибору дисциплін студентами 
Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентується 

настановами "Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вибір на-
вчальних дисциплін" (протокол № 6 від 30.06.2020р.) 
https://drive.google.com/file/d/18T0SVjeAfalvJrEnY189vLEUAFS9HKFD/view   Навча-
льні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти вводяться в ОПП з метою задо-
волення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх конкурентоспро-
можності на ринку праці. Частка таких дисциплін "за вибором" у ОПП Будівництво 
та цивільна інженерія складає 25,55% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОПП. 

На вибір студентам пропонуються лише дисципліни, навчальні програми і ро-
бочі навчальні програми, які розроблені у відповідності до вимог Закону України 
"Про вищу освіту" і пройшли у встановленому в ЧНУ порядку процедури рецензу-
вання та затвердження. Студенту пропонується реалізовувати свій вибір шляхом ви-
бору з варіативної складової ОПП (навчального плану), на якій студент навчається, 
або вибору із блоку вибору студента навчального плану іншої ОПП того ж рівня 
вищої освіти. У випадку вибору студентом спеціалізованого блоку дисциплін із нав-
чального плану іншої спеціальності (ОПП), який не передбачений його основним 
навчальним планом і програмою, професійна (додаткова) кваліфікація йому не при-
своюється, а в додаток до диплома вноситься цей перелік дисциплін і кількість кре-
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дитів ЄКТС.  
З 2020-2021 навчального року в ЧНУ впроваджено загальноуніверситетський 

перелік вибіркових дисциплін. 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/Students/Katalog_vubir_dis_2021.pdf  

Студенти реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін, як правило у 
період весняного семестру, який передує навчальному року, в якому передбачене їх 
вивчення. Єдиний для Університету графік затверджується розпорядженням ректо-
ра/першого проректора. Для студентів першого року навчання вибір навчальних ди-
сциплін може здійснюватися починаючи з першого семестру. Процедура вибору сту-
дентами навчальних дисциплін включає шість етапів.  

Перший етап – ознайомлення студентів із порядком, термінами та особливос-
тями запису і формування груп для вивчення навчальних дисциплін вибору в Уніве-
рситеті, а також із особливостями присвоєння професійних кваліфікацій за освітньою 
програмою, на якій навчається студент (відповідальні куратори груп, деканати).   

Другий етап – ознайомлення студентів із переліками дисциплін і блоків (паке-
тів) вибору, які пропонуються як за програмою, за якою вони навчаються, так і за 
іншими програмами. Ознайомлення відбувається шляхом організації зустрічей з 
представниками кафедр і проєктних робочих груп освітніх програм, представниками 
деканатів, кураторами тощо. Ознайомлення студентів із переліками дисциплін і бло-
ків (пакетів) вибору може розпочинатися із перших днів навчання за освітніми про-
грамами і триває до місяця. 

Третій етап – запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (пакетів, бло-
ків тощо) здійснюється за затвердженим графіком в Університеті з чітко визначеним 
терміном, але тривалість етапу не може перевищувати два тижні. 

Четвертий етап – опрацювання заяв студентів факультета-
ми/інститутами/проєктними групами освітніх програм, перевірка контингенту студе-
нтів і попереднє формування груп на спеціалізації (профілі), а також мобільних груп 
на вивчення вибіркових дисциплін. Здійснюється відповідальними працівниками 
груп забезпечення освітнього процесу (працівниками деканату/дирекції). За резуль-
татами етапу студентам, вибір яких не може бути задоволений з причин, перелічених 
у пункті 2.4 "Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вибір на-
вчальних дисциплін" 
https://drive.google.com/file/d/18T0SVjeAfalvJrEnY189vLEUAFS9HKFD/view , пові-
домляється про відмову (із зазначенням причини) і пропонується зробити вибір із 
скоригованого переліку. Тривалість етапу не перевищує 5 робочих днів.  

П'ятий етап - повторний запис студентів на вивчення навчальних дисциплін. 
Здійснюється за правилами, наведеними вище.  Тривалість – тиждень.  

Шостий етап – остаточне опрацювання заяв студентів факультета-
ми/інститутами/ проєктними групами освітніх програм, прийняття рішень щодо сту-
дентів, які не скористалися правом вибору, перевірка контингенту студентів і фор-
мування груп на спеціалізації (профілі), а також мобільних груп на вивчення вибір-
кових дисциплін, здійснюється відповідальними працівниками груп забезпечення 
освітнього процесу (працівниками деканату) після перевірки і погодження.  

Позитивною стороною є: 
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- налагоджена система нормативного забезпечення освітнього процесу з урахуван-
ням загальнодержавних, університетських документів; 

- розробка внутрішньофакультетського нормативного забезпечення освітнього 
процесу через систему плануючої та звітно-облікової документації; 

- оприлюднення на інформаційних стендах та сайті кафедри достатньо широкої 
інформації про організацію освітнього процесу (ОПП, розклади, графіки, силабу-
си тощо) та рейтинги студентів (студентів-державників та загальний рейтинг). 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04students  

4.5. Особливості організації навчання здобувачів освіти 
в офлайн (offline) та онлайн (online) режимах 

Організація навчального процесу відбувається, згідно розроблених та опри-
люднених на інформаційних стендах та сайті факультету розкладах: 
Денна форма навчання  
http://arhibud.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03Student/Shedule  
Заочна форма навчання 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/04students/1_timetable  

Починаючи з березня 2020 року, у зв’язку з епідемічною ситуацією в державі 
та регіоні, згідно різнорівневих рішень система навчання відбувається в двох: 
офлайн (offline) та онлайн (online) режимах. 

З метою організації онлайн (online)навчання на ФАБДПМ було: 
http://arhibud.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03Student/Dist_Navchannia  

- розроблено та внесено в систему Moodle навчально-методичне забезпечення до 
навчальних дисциплін (тематичні карти лекцій, семінарів, практичних та тренін-
гових занять; завдання для самостійної роботи студентів; електронні опорні кон-
спекти лекцій тощо); 

- підготовлені презентації та відеоматеріали до проведення лекційних занять; 
- розроблено та внесено в систему Moodle тестові завдання для контролю навчаль-

них досягнень студентів у процесі рубіжного, семестрового контролю; 
- розроблено та апробовано систему підсумкової атестації здобувачів освіти. 

Позитивними сторонам вважаємо:  
- залучення до освітнього процесу стейкхолдерів з метою організації практико-

орієнтованого навчання; 
- використання у освітньому процесі бази, наявних на ФАБДПМ, навчально-

наукових лабораторій; 
- наявність електронної бібліотеки на 40000 примірників фахової літератури; 
- доступність до всієї необхідної літератури в системах дистанційного навчання 

(Moodle, сервісів Google), що зумовлює зникнення проблеми нестачі чи відсутно-
сті підручників, навчальних та навчально-методичних  посібників  чи методичних 
рекомендацій. 

4.6. Організація практичної підготовки студентів кафедри будівництва 
Практична підготовка  фахівців на кафедрі здійснюється згідно: 

- Закону України "Про вищу освіту"; 
- Положення "Про практичну підготовку студентів вищих навчальних закладів" 

від 09.02.2011 р., розробленого Міністерством освіти і науки України; рекоме-
ндації про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Украї-
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ни, розроблених Державною науковою установою "Інститут інноваційних те-
хнологій і змісту освіти" у 2013 році; 

- Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича; 

- Положення про виробничу практику ФБДПМ 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/FABDPM/student/Polojennia_pro_praktiku.
pdf  

- ОПП і ОНП підготовки фахівців; 
- Навчальних планів; 
- Програм практик спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

Практичній компоненті на ФАБДПМ відведено досить вагоме місце, що відо-
бражено  у ОПП.  

На ФАБДПМ, згідно навчальних планів та графіків її проходження, в установ-
леному порядку: 
- затверджені та наявні на кафедрах програми практик для здобувачів вищої освіти 

за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти; 
- наявні накази на проходження різних видів практики майбутніх фахівців; 
- зберігається звітна документація про проходження практики, яка заслуховується 

та аналізується на засіданнях кафедр. 
Для ефективного прходження практик студентами всіх спеціальностей 

ФАДПМ укладено договори з організаціями, ЗВО і фімами: 
для 192 Будівництво та цивільна інженерія 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/08agreements  

ТОВ "Цивільпромпроект" 
Державне агенство автомобільних доріг України 
Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне) 
Київський національний університет будівництва та архітектури 
Одеська державна академія будівництва та архітектури 
ВАТ "Чернівецька пересувна механізована колона № 76" (pdf1) (pdf2) 
ВАТ "Чернівецький цегельний завод №3" 
ДП "Буковинастандартметрологія" 
Інженерно-технологічний ХАБ "Constructor" (ТОВ "Технопропозиція") 
КП "Рембудмонтаж" 
ТзОВ будівельна фірма "Чернівціжитлобуд" (pdf1) (pdf2) 
ТзОВ "Родничок" (pdf1) (pdf2) 
ТОВ "Будівельна компанія Водограй" (pdf1) (pdf2) 
Чернівецька обласна державна адміністрація (pdf1) (pdf2) (pdf3) 

Протягом навчального року, студенти кафедри будівництва послідовно прохо-
дять наступні види практик згідно з навчальним планом: 

Види навчальних та виробничих практик на кафедрі будівництва 
Курс Назва практики Семестр Кількість  

тижнів 
Час проведення 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
1 Інженерна (геодезична) 2 2 Червень 
2 Геологічна 4 2 Червень 
3 Будівельно-технологічна 6 2 Червень 
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4 Виробнича 8 2 Лютий 
3 (СТН) Будівельно-технологічна 6 2 Червень 
4 (СТН) Виробнича 8 2 Лютий 

5 Магістр Асистентська 11 4 Вересень 

6 Магістр Переддипломна 11 4 Жовтень 

 
Аналіз стану практичної підготовки студентів засвідчує про її високий рівень 

організації та проведення. 
До позитивних сторін відносимо: 

- налагодження кафедрами ФАБДПМ тісної взаємодії з базами практики та 
стейкхолдерами, які беруть участь у практичній підготовці студентів; 

http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/08agreements  
http://arch-unesco.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/Ugod_mem 

- Положення про виробничу практику ФБДПМ 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/FABDPM/student/Polojennia_pro_praktiku.
pdf  
- наявність наскрізних програм практичної підготовки відповідно з кожної спеціа-

льності та  програм до кожного виду практики; (до прикладу) 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/Students/Naskrizna_programma.pdf  

До труднощів при організації практики відносимо: 
- налагодження практики на професійних базах на безоплатній основі; 
- Слабкою стороною вважаємо те, що на окремих кафедрах  потребують  оновлен-

ня методичні рекомендації для студентів для проходження різних видів педагогі-
чної практики та оформлення звітної документації.  

 
5. Наукова робота та міжнародна діяльність 
Науково-дослідна робота кафедр реалізується у рамках п’ятирічних наукових 

тем та орієнтована на вивчення сучасних актуальних фундаментальних, технічних, 
архітектурно-проектувальних та прикладних мистецьких питань.  

За результами державної атестації закладів вищої освіти, що належать до сфе-
ри управління Міністерства освіти і науки України, в частині провадження ними на-
укової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами включеними до на-
прямку "Технічні науки", як переможці, стали кафедра будівництва, містобудування 
та урбаністики та кафедра архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО 

http://www.budarch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/18science/Nakaz_rez_atest  
Інформацію про науково-технічну діяльність кафедри будівництва можна 

отримати за посиланням  
http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/18science 
На ФАБДПМ створено 13 науково-дослідних, наукових лабораторій, 3 комп'-

ютерні класи. Інформацію про лабораторії і матеріально-технічне забезпечення фа-
культету можна отримати за посиланням 

http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07Rooms. 
Лабораторія "Діагностики будівельних матеріалів та конструкцій" пройшла 
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акредитацію і отримала Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам 
ДСТУ ISO 10012:2005. 

http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/Labs/Lab1/Svidotstvo.jpg  
Вже через місять було заключено договір на виконання науково-дослідної ро-

бота №19-000 (2021p.)  
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/Science/NDR_19000.pdf  
Факультет надає визначального значення покращенню матеріально-технічної 

бази, що в свою чергу дає можливість проводити наукові дослідження на світовому 
рівні, про масштаби цієї роботи можна судити з наступної таблиці.  
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№ з/п Рік випуски чи 
дата придбан-
ня ( введення в 
експлуатаці 
ю) 

Матеріальні цінності Одиниця 
виміру 

Ціна Номер Фактична 
наявність 

За даними 
бухгалтерськогообліку 

Найменування,стисла 
характеристика та призначення 
об’єкта 

Номенкла тур-
ний номер 

 
Код 

Найм 
ену 
ванн 
я 

 
Грн. 

 
інвентарни й  

паспорта 

 
кількі сть  сума 

кіль 
кіст ь 

 
сума 

12020 3Д принтер Prime X c екстр. 1080.400   53399,52 101460362  153399,52 1 53399,52 

22020 Інтерактивна панель EdPro ETP65L Г1059.24   159415.84 101480287  1159415.84 1 159415.84 

32020 Детектор CO в повітрі 317-3  fhn 0981.3   7425,10 1048082  17425,10 1 7425,10 

42020 Квадракоптер Parrot Anafi Thermal Б1068.4   79563,26 101480296  179563,26 1 79563,26 

52020 Комплект багатофункціонального 
приладу Testo 440 з зондом освітле-
ності 
на кабелі 

0981.6   25557,31 101480293  125557,31 1 25557,31 

6.2020 Ноутбук ASUS Laptop 15 M509DJ В1006.40   21359,44 101460360  121359,44 1 21359,44 

7.2020 Ноутбук ASUS Laptop 15 M509DJ В1006.40   21359,44 101460359  121359,44 1 21359,44 

8.2020 Ноутбук Aser Aspire 5A515-52G B1010.19   15042,90 101460361  115042,90 1 15042,90 

9.2020 Ноутбук Lenovo Ideapad L340- 15IRH B1006.41   33812,51 101460361  133812,51 1 33812,51 

10.2020 Прес лабораторний випробуваль-
ний гідравлічний 
TMC-3224 

10.57.6   293061,64 101480294  1293061,64 1 293061,64 

ВИТЯГ З ІНВЕНТАРНОГО ОПИСУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПРИДБАНЬ ЗА 2019-2020 РІК 

Кафедри Будівництва; Архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, Містобудування і урбаністики станом на 25 травня 2021 року. 
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11.2020 HPColor LaserJet Pro M283fdw А1016.59   13532,79 101460356  113532,79 1 13532,79 

12. 2020Проектор Acer X128H 1040.68   12185,20 101480290  1 12185,201 12185,20 

13. 2020Системний блок Expert PC Basic 1080.498   9589,55 101460331  5 9589,555 47947,75 

14. 2020Термоанемометр Testo 425 з 
телескопічним зондом швидкості та 
температури. 

0981.2   18114.74 101480291  1 18114.741 18114.74 

15. 2020Термогігроанемометр Testo 410-2 0981.5   7588,15 101480289  1 7588,151 7588,15 

16. 2020Термогігрометр Testo 635-1 з зон-
дом витрат тепла, зондом темпера-
тури повітря. 

0981.5   21563,26 101480292  1 21563,261 21563,26 

17. 2020Testo 830Т4 0981.1   5909,16 1113.41456  1 5909,161 5909,16 

18. 2019Акумуляторна дриль-шуруп-т BS 18 Е2840.15   3645,00 1113.41238  1 3645,001 3645,00 

19. 2019Ваги ТВЕ-50-1 1023.15   6306.29 1113.41402  1 6306.291 6306.29 

20. 2020 Екран Atria настінний з механі-
змом повернення 150´´ 

Г1044.15   5518.73 1113.41423  1 5518.731 5518.73 

21. 2019Електроплитка Термія-1 Б2811.10   1000 1113.41385  11000 1 1000 

22. 2019Мікроскоп В1044.32   5450 1113,41386  15450 1 5450 

23. 2019Маршрутизатор TP-Link TL WR841N A2871.18   530 1113.41252  31590 3 1590 

24. 2020Монітор LG 21.5 22 MP48A-P В2846.82   2537,82 1113.71373  20 50756.420 50756.4 

25. 2019Перфоратор Дніпро-М ВН-174 2889.11   2200 1113.41368  12200 1 2200 

26. 2019Прибор ПГР Г1020.1   6200 1113.41368  16200 1 6200 

27. 2019Принтер Canon iSensys LBP113W А2894.82   3606.52 1113.78944  3 10819.563 10819.56 
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28. 2019Системний блок Intel Pentium Gold 
G54400 2/4 3.7 GHz 4M LGA1151 
54W box 

1080.398   5495.88 113.71336  15 82438.215 82438.2 

29. 2019Станок заточний Metabo BS175 A2883.8   6000 1113.41392  16000 1 6000 

30. 2019Ph тестер ATC pH55 36795.14   2000 1113.41384  12000 1 2000 

31. 2020лазерний A4 Kyocera Ecosys Г1040.62   8675.10 1014.60421  3 26025.33 26025.3 

32. 2020Жорсткий диск SSD 240 Гб 
Kingston SDDNow A400 240 GB 2.5´ 
SATA III TLC 

0913.130   925,61 -  15 13884,1515 13884,15 

33. 2020Пам'ять DDR3 8 GB HyperX DDR3-
1600 8192MB PC3-12800 
FURY 

0913.64   1210,44 -  15 54469.815 54469.8 

 
Всього вартість активів (основних засобів) придбаних протягом 2019-2020 рр. складає 1115138.61 грн. (один 
мільйон сто п’ятнадцять тисяч сто тридцять вісім гривень шістдесять одна копійка.) 

 



На ФАБДПМ видонувалась за результатами конкурсного відбору МОН 
України НДР 19-800 Дослідження фізико-хімічних нанопроцесів структурної 
релаксації та старіння високоміцних бетонів з комплексними модифікаторами 
нової генерації та методів їх діагностики. Номер державної реєстрації НДР: 
0117U001153. Науковий керівник – Новіков С.М. Відповідальний виконавець – 
Гуцуляк І.І. 2017-2019 рр. Обсяг фінансування 1200000 грн. 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/18science/19800  

 
Про тематику і накові досягнення науковців ФАБДПМ можна прослідку-

вати зі звітів про наукову роботу кафедр за минулий рік. 
 

5.1. Звіт про наукову роботу кафедри будівництва за 2020 р. 
1. Кафедральна тема: "Розробка та реалізація методів: дослідження фізико-хімічних процесів, 

які впливають на формування структури сумішей надвисокої міцності та щільності; цифрових 3-D 
технологій у будівництві; підвищення функціональної надійності споруд транспортування води; пла-
нування організаційно-технологічних параметрів бетонування в зимових умовах; діагностики будіве-
льних матеріалів і конструкцій; управління інноваційним розвитком будівельних підприємств". 
Науковий керівник: Новіков Сергій Миколайович, д. фіз.-мат. н., доцент, завідувач кафед-
рою.  
Термін виконання 2020-2024  
Кількість виконавців: 10. 

2. Наукові результати отримані при виконанні теми  у  звітному році. 
Обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість отримання високофунк-

ціональних бетонів, міцність на стиск яких перевищує 120 МПа, на основі мультимодальних 
портландцементів, модифікованих ультрадисперсними алюмосилікатними та кремнеземис-
тими добавками, з врахуванням особливостей впливу гранулометричного розподілу і повер-
хневої енергії частинок кожного компоненту на реологічні та фізико-механічні властивості. 

Модифікування цементної матриці комплексом дрібнодисперсних добавок на основі 
метакаоліну та мікрокремнезему призводить переважно до формування низькоосновних гід-
росилікатів кальцію та таких структурних моделей гелю C-S-H, як дженіту та тоберморіту, 
які мають шарувату структуру. Ці фази скоріш за все утворилися з компонентів CH і актив-
ного кремнезему за співвідношення Ca/Si – 1,1-1,2. 

Виходячи з основних фундаментальних принципів отримання бетонів нової генерації встанов-
лено, що: 
• зменшення пористості затверділого цементного каменю пропорційно збільшенню щільності упа-
ковки зерен - через зменшення відношення води до в’яжучої речовини нижче теоретично необхідного 
від 0,2 до 0,3, внаслідок чого гідрати заповнюють структуру пор, вміст яких значно знижується в мік-
роструктурі затверділого цементного каменю; 
• додавання 30% від маси цементу мікрокремнезему є наслідком того, що зменшується кількість 
пустот в перехідній зоні між матрицею цементу і великих агрегатних частинок (між фазної зони) - 
саме там Са(ОН)2 вступає в реакцію з діоксидом кремнію і утворює додаткові CSH-фази; 
• при тепловій обробці в інтервалі температур 65°С і 90°С, прискорюється гідратація цементного і 
бетонного розчину, реакція мікро кремнезему з портлантидом під впливом випаровування води по-
рушується, внаслідок цього: опір бетону на стиск протягом двох днів досягає 250 Н/мм²; міцність на 
стиск термічно оброблених зразків стає значно вищою за міцність ідентичних бетонних зразків, які 
зберігалися у воді; 
• додавання від 2 до 4% сталевих волокон забезпечує достатню пластичність бетону, при цьому, 
суттєвий вплив має розмір волокон та їх геометрія на реологічні властивості суміші та міцності на 
згин; 
нами було встановлено, що чим більша дисперсність фазових складових кальциту, тим вища 
концентрація в них атомів алюмінію та нижча – кремнію, що і є можливою причиною зни-
ження структурної міцності композиту на мікрорівні. 

Гідросилікат кальцію є основним в’яжучим агентом в цементній матриці і відповідає за 
його властивості, такі як міцність і щільність структури. Сполука C-S-H формується в ре-
зультаті хімічної взаємодії фаз портландцементу β-C2S, C3S та води. Гідросилікат кальцію 
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(C-S-H) є продуктом гідратації і формує приблизно 60% фаз бетонного композиту. Молярне 
відношення CaO до SiO2 в C-S-H є одним з основних параметрів визначення та контролю 
властивостей системи гідросилікату кальцію. 

Модифікування бетонного композиту комплексом мікрокремнезему і метакаоліну ство-
рюють умови для перетворення нестабільного і розчинного гідроксиду кальцію в міцний 
кристалічний гідрат силікату кальцію. Ущільнена в цьому вигляді структура бетону дає зна-
чний приріст показника міцності. 

Проведено порівняльний мікроаналіз та елементний аналіз різних областей цементної матриці в 
бетонних композитах високої структурної міцності та щільності з використанням методів Х-променевої 
дифракції та енергодисперсійної Х-хвильової спектроскопії. За даними Х-променевого та спектрального 
аналізу слідує, що в зразках міцністю на стиск понад 120 МПа в процесі гідратації клінкерних мінералів 
при твердінні бетону переважно утворюється ряд хімічно активних речовин. Це в першу чергу – гідроо-
ксид кальцію, гідрат силікату кальцію та такі структурні моделі гелю, як Дженіт і Тоберморіт. Результа-
ти ідентифікації сформованих фаз представлені максимумами інтенсивності, та відповідають сполукам 
Етрингіту (Al2Ca6H66O49.68S3 - d/n=0,975 Å), Тоберморіту (Ca2H3O11Si3 – з товщиною шару 1,1 нм) та гід-
росилікатів кальцію (d/n=0,278, 0,335, 0,181 Å). Важливо, що ці максимуми знаходяться при тих же ку-
тових положеннях, що і максимуми інтенсивності для клінкерних мінералів, зокрема, для аліту (C3S) і 
беліту (C2S). Це свідчить про їхню визначальну роль у формуванні цементної матриці. Трикальцієвий 
алюмінат (C3А) взаємодіючи з водою та гіпсом (CaSО4) утворює нерозчинний гідросульфоалюмінат ка-
льцію (3СаО-А12О3 - 3CaSO4-31H2O), який з часом перетворюються у гідроалюмінати кальцію різної 
основності, що і спостерігалося на дифрактограмах. 

Також було досліджено вплив ультрадисперсних модифікаторів на процеси структуроутворення 
цементного каменю. Проаналізовано характер розкриття тріщин та фазовий склад поверхні зламу в 
процесі їх руйнування.  

У процесі випробувань встановлено, що використання цементу з низьким вмістом С3S меншим за 
50% значно ускладнює одержання високоміцних бетонів, зокрема при використанні ультрадисперсних 
модифікаторів кремнезему і метакаоліну. Це зумовлено тим, що ефективність застосування таких доба-
вок передбачає наявність у тверднучій системі надлишкового портландиту (Ca(OH)), тоді як система з 
низьким вмістом С3S характеризується зниженим вмістом гідрооксиду кальцію Са(ОН)2.  

Для більщ повного уявлення про формування фаз гідратації цементу у бетонних композитах висо-
кої міцності та щільності було досліджено мікроструктуру поверхні зламів  та їх фазовий склад за до-
помогою скануючої електронної мікроскопії та енергодисперсійної Х-хвильової спектроскопії. Перелік 
елементів у композитах високої структурної міцності відрізняється більшою кількістю фаз та їх неодно-
рідністю. В даних структурах переважають фази низько- (CaO/SiO2≈1,8) та високоосновних 
(CaO/SiO2≈2,6) сполук гідросилакіту кальцію, а також непрореагованих частинок мікрокремнезему.  

Комплексне використання методів СЕМ, Х-променевої дифракції, енергодисперсійної Х-
променевої спектроскопії дало можливість визначити особливості формування мікроструктури бетон-
них композитів високої структурної міцності та щільності.  

Методи фізико-механічних досліджень виконувалися відповідно до діючих нормативних докумен-
тів ДБН В.2.7-64, ДБН В.2.7-65, ДБН В.2.7-69, ДСТУ Б В.2.7-96, ДСТУ Б В.2.7-114. 

Для відтворюваності результатів досліджень було виготовлено кілька серій зразків не 
менше 10 в кожній. 

3. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік. 
Незважаючи на наявність за кордоном багаточисельних експериментальних досліджень фізико-

механічних характеристик ультрависокоміцного бетону, актуальною є проблема натурної апробації 
та дослідження застосування цього наноматеріалу в будівельній промисловості [Р.Ф. Рунова, И.И. 
Руденко, В.В. Троян  Высокопрочные бетоны для высотного строительства: Особенности рецептур-
них решений, H. Paiva, A.S. Silva, A. Velosa, P. Cachim, V.M. Ferreira Microstructure and hardened 
state properties on pozzolan-containing concrete]. Особливо важливим при реконструкції та підсиленні 
конструктивних елементів є надання будівельним поверхням спеціальних властивостей (водо, кисло-
то, радіаційної непроникності та вогнестійкості) при цьому вони повинні мати достатні міцнісні ха-
рактеристики, саме ці властивості можуть забезпечити композити ультрависокої міцності. Ці задачі 
потребують детального вивчення та фізико-хімічного обґрунтування процесів утворення та взаємодії 
ультрависокоміцних композитів з існуючими конструкціями. В наш час вже реалізовані пілотні прое-
кти використання УВМБ в конструкціях [H.W. Reinhardt, A.E. Naaman Editors, RILEM Proceedings, 
PRO 53, RILEM Pbs., S.A.R.L], які показують перспективність застосування надвисоких композитів у 
спеціальному будівництві. 
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Згідно зазначених публікацій вплив нанокремнезему як силікатної добавки на міцність 
та стійкість бетону до дії агресивних середовищ неоднозначний і вимагає додаткових дослі-
джень. Удосконалена технологія отримання ультрависокоміцних бетонів, в першу чергу ба-
зується на комплексному застосуванні нанокремнезему з метакаоліном та полікарбоксилат-
ним ефіром. Визначення оптимальних пропорцій складових бетонних сумішей, температур-
них режимів і методик діагностики тверднення бетону проводилося на декількох серіях зраз-
ків з використанням як вітчизняних, так і зарубіжних матеріалів.  

4. Перелік: 
Кандидатські дисертації прийняті до розгляду у спеціалізованій вченій раді: 
4.1 Асистентом Собком Ю.Т. подана до спецради в Київському національному університеті бу-

дівництва і архітектури кандидатська дисертація "Технологія монтажу структурних покриттів одно-
поверхових споруд з одночасним зведенням колон гідравлічними модулями " 05.23.08 – технологія та 
організація промислового  та цивільного будівництва. 

4.2 Асистентом Новак Є.В. подана до спецради в Київському національному університеті будів-
ництва і архітектури кандидатська дисертація "Планування організаційно-технологічних параметрів 
бетонування в зимових умовах" 05.23.08 – технологія та організація промислового  та цивільного бу-
дівництва.  

4.3 Асистентом Сумарюком О.В. подана до спецради у Чернівецькому національному універси-
теті імені Юрія Федьковича кандидатська дисертація "Вплив комплексу ультрадисперсних модифіка-
торів на основі мікрокремнезему і метакаоліну на формування мікроструктури бетонних композитів 
високої міцності і щільності" 01.04.07 – фізика твердого тіла. 

4.4 Асистентом Янчук І.В. прийнята до розгляду у спецраді у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича кандидатська дисертація "Фазоконтрастні Х-променеві томогра-
фія та інтерферометрія структурних порушень у кристалах" 01.04.07 – фізика твердого тіла. 

4.5 Асистентом Романкевичем В.Ф. подана до спецради у Чернівецькому національному універ-
ситеті імені Юрія Федьковича кандидатська дисертація "Фізико-механічні характеристики бетонних 
композитів високої міцності модифікованих дрібнодисперсними складовими метакоаліну та мікрок-
ремнезему" 01.04.07 – фізика твердого тіла. 

Навчається в аспірантурі, або готують кандидатські дисертації до захисту: Галунка О.Д., Куцик 
О.В. 

5. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 
5.1. Проект "Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців для 

сфери енергоефективності" в рамках компоненту "Професійної кваліфікації" проекту "Реформи в 
сфері енергоефективності в Україні", що виконується Німецький товариством міжнародного співро-
бітництва (GIZ) за дорученням уряду Німеччини (проект виконується з 2019 р.). 

5.2 Проект ERASMUS + з партнерами Університету прикладних наук у м.Любек (Німе-
ччина) (interof.chnu.edu.ua; http://www.b-tu.de/) (2019-2021рр.). 

6. Конференції, семінари 
6.1 Друга Всеукраїнська науково-технічна інтернет-коференція". Інноваційні технології в буді-

вельному виробництві"   9-11 листопада 2020, м. Рівне. (Новак Є.В.) 
6.2 XTOP 2020 – the 15th Biennial Conference on High-Resolution X-Ray Diffraction and Imaging – 

will take place in Minsk, Belarus, from 12th to 17th September. (Фодчук І.М., Новіков С.М., Янчук І.В., 
Романкевич В.Ф., Сумарюк О.В.) 

7. Інтелектуальна власність 
8. Матеріали для реклами досягнень підрозділу - нова методика, новий матеріал, виріб, під-

ручник, посібник, тощо.  
9. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених:  
9.1 Студенти 4 та 5 курсів кафедри підготували 9 доповідей на студентську наукову конферен-

цію ЧНУ і тези цих доповідей надруковані в матеріалах студентської наукової конференції Черніве-
цького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 квітня 2019 року. 

9.2 Тематика магістерських робіт повністю відповідає науковій тематиці кафедри. На кафедрі в 
2020 році отримали дипломи 22 магістри. 

9.3 Студент факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, кафе-
дри будівництва, 412 групи Москаленко Федір, побував на молодіжному обміні студентів протягом у 
м. Жешув (Республіка Польща), де був реалізований проект "Час на стартап: польський досвід для 
підвищення підприємницьких здібностей у молоді прикордонного регіону України" організованим 
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громадською організацією "Центр креативності та інтелектуального розвитку" (м.Чернівці, Україна) 
у партнерстві із Жешувським університетом (Республіка Польща). 

9.4 Студентка 211 групи Навчук Ліана відзначена Подякою Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 
 

№ 
п/п  

Бібліографічний перелік публікацій Кількість 
сторінок 
друкова-
них 
аркушів  

1.1 Монографії   
1.1.1 Закордонні монографії  
1.1.2 Монографії вітчизняні  
1.2 Підручники   
1.3. Навчальні посібники   
1.3.1 Проектування технології зведення монолітних багатоповерхових бу-

динків. О.Ф. Осипов, С.М. Новіков, С.О. Осипов, К.В. Черненко, 
В.М. Гавалешко, Ю.Т. Собко. – Чернівці: Рута, 2019. - 160 с.  

160 ст.р 

1.4.  Методичні роботи  
2.  Публікації у фахових закордонних журналах  
9.2 Распределение локальных деформаций в синтетических кристаллах 

алмаза из анализа параметров энергетического спектра картин Кикучи 
/ Фодчук И.М., Ивахненко С.А, Ткач В.М., Баловсяк С.В., Борча 
М.Д., Солодкий Н.С., Гуцуляк И.И., Кузьмин А.Р., Сумарюк О.В. // 
Journal of Superhard Materials. – 2020. – Vol. 42, No.1 – P.1-8.  
https://link.springer.com/article/10.3103/S1063457620010049 

9 

2.2 Інші закордонні (не рейтингові)  
3.  Публікації у фахових українських виданнях:  
3.1. Рейтингові вітчизняні видання (що входять до науково-метричних 

баз даних Scopus, Web of science (WoS), Index Copernicus) 
Вказати посилання на публікацію на сайті журнала, а також базу да-
них з відповідним  імпакт-фактором журналу та індексом SNIP ви-
дання (Source Normalized Impact Рer Paper) 
Джерело: https://www.journalmetrics.com/values.php 

 

3.1.1. Sumariuk O.V., Romankevych V.F., Halunka O.D., Kutsyk O.V., 
Polevetsky V.V., Novikov S.M., Fodchuk I.M. Influence of Polyfunc-
tional Nanomodificators on the Microstructure of Concrete Composites of 
High Strength and Density (Сумарюк О.В., Романкевич В.Ф., Галунка 
О.Д., Куцик О.В., Полевецький В.В., Новіков С.М., Фодчук І.М. 
Вплив поліфункціональних наномодифікаторів на мікроструктуру бе-
тонних композитів високої міцності і щільності) // Physics and Chemis-
try of Solid State. – 2020. – Vol.21, No.1. – Р.19-26. 
https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/2250 

8 

3.1.2 Reconstruction of spatial distribution of strains in crystals using the energy 
spectrum of X-ray Moiré patterns / I.M. Fodchuk, S.V. Balovsyak, S.M. 
Novikov, I.V. Yanchuk and V.F. Romankevych / Ukr.J.Phys.Opt. – 
2020. – 21: 141–151. doi: 10.3116/16091833/21/3/141/2020 
http://ifo.lviv.ua/journal/2020/2020_3_21_03.html 

11 

3.1.3 Скрипник А.Л., Литвиненко О.В., Боліла Н.В., Новак Є.В. Методичні 
підходи до вибору і використання контрольних карт для оцінювання 
якості і термінів будівництва // Наука і інновації. – 2020. – 16, № 6, 
С.38-51 (Входить до Переліку фахових видань України (категорія 
"А") по технічній та економічній галузях науки, НМБ Web of Sciense). 
https://scinn.org.ua/ua/archive/16(5) 

14 

3.2 Українські фахові видання Категорія Б  
3.2.1 Новак Є.В. Моделювання організаційно-технологічних параметрів 

бетонування в зимових умовах // Шляхи підвищення ефективності 
будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2019. – Вип. 

11 
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41. – С.14-24. 
 (http://library.knuba.edu.ua/node/37818 

3.3 Статті у збірниках наукових праць та інших журналах  
4.  Матеріали конференцій  
4.1. Закордонні  

Вказати ті що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of 
science, Index Copernicus 

 

4.1.1  1 
4.2 Міжнародні українські  

Вказати ті що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of 
science, Index Copernicus 

 

4.3 Всеукраїнські конференції  
4.3.1 Новак Є.В Методичний підхід до визначення впливу зимових умов 

на параметри бетонування // Друга Всеукраїнська науково-технічна 
інтернет-коференція". Інноваційні технології в будівельному вироб-
ництві"   9-11 листопада 2020, м. Рівне. 
https://www.bmc-conf.com/en/conference_program.html 

2 

5. Кількість публікацій зі студентами  
5.1 Реконструкція як модернізація застарілих будівель і споруд 

Студ. 6 курсу Беньовський П. 
Наукові керівники – доц. Новыков С.М., асист. Новак Є.В. 

2 

5.2. Організація зеленого покриття  
Студ. 4 курсу – Джумарик І. 
Науковий керівник – асист. Новак Є.В. 

2 

5.3. Температурно-вологісний режим комфорту приміщень  
Студ. 4 курсу – Катанов А. 
Науковий керівник – доц. Струк А.Я. 

2 

5.4. Логістика як важливий фактор формування безперебійного ведення 
будівельних робіт і будівництва в цілому  
Студ. 4 курсу Кузуб Ж.  
Науковий керівник – асист. Новак Є.В. 

2 

5.5. Визначення додаткових осідань будівель та споруд від впливу водо-
пониження та дренажу при будівництві багаторівневих підземних па-
ркінгів в м. Чернівці 
Студ. 6 курсу – Мороз Т. 
Науковий керівник – доц. Полевецький В.В. 

2 

5.6 Плити перекриття з використанням штучно створених порожнин у 
цивільних будівлях 
Студ. 4 курсу - Старчук В. 
Науковий керівники –асист. Куцик О.В. 

2 

5.7 Вплив мікрокремнезему на властивості будівельних розчинів на осно-
ві портландцементу 
Студ. 6 курсу Шкеул А. 
Наукові керівники – асаст. Сумарюк О. В., доц. Новіков С.М. 

2 

5.8 Особливості організації будівництва в умовах реконструкції будівель 
і споруд  
Студ. 4 курсу – Толошняк С. 
Науковий керівник – асист. Новак Є.В. 

2 

5.9 Особливості управління персоналом на будівельних підприємствах 
України 
Студ. 4 курсу - Якубов Р. 
Науковий керівник – асист. Новак Є.В. 

2 

6.  Робота в редколегії наукових видань Scopus -------------
- 

6.1 "Науковий вісник ЧНУ. Серія Фізика. Електроніка." 
Фодчук І.М. (заступник наукового редактора), 
Новіков С.М.(відповідальний секретар). 
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http://ptcsi.chnu.edu.ua/naukova-robota/naukovii-visnik-chernivetskogo-
natsionalnogo-universitetu-fizika-elektronika 

6.2 Науковий журнал "Фізика і хімія твердого тіла" 
Фодчук І.М. (член редколегії) 
http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/about/editorialTeam 

 

7. Організація  наукових конференцій (члени оргкомітету) -------------
- 

8. Участь у виставках -------------
- 

9. Перелік статей в рейтингових виданнях, що подані/прийняті до 
друку  

9.1 Прочность и трещиностойкость железобетонных балок из высокопро-
чного бетона / А.Д. Журавский, Е.В. Куцик // Архитектурно-
строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации. – 2020 
(прийнята до друку). 

 

 
5.2. Результати науково-дослідної роботи викладачів 

За звітній період науково-педагогічними працівниками кафедр було опу-
бліковано 53 наукових праць. 

Інформацію про кожного викладача можна знайти на сайті. 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02personnel  
 
Багато публікацій співробітників факультету індексуються в наукометри-

чній базі Scopus. 
Наукометричні показники 

 
П.І.П. науко-

вого, науково-
педагогічного 

працівника 

ID Scopus, посилання на профіль Ін-
дек

с 
Гі-

рша 
Sco
pus 

ID Web of Science, поси-
лання на профіль 

Ін-
декс 
Гі-

рша 
Web 

of 
Sci-
ence 

Фодчук Ігор
Михайлович 
Fodchuk I.M. 

ID: 55901164600 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5590
1164600  

10   

Новіков Сергій 
Миколайович 
Novikov S. M. 

ID: 57191952379 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5719
1952379  

3 ID C-5351-2019 
https://publons.com/researcher/
1691521/sergii-novikov/ 

35/2 

Полевецький 
Василь Васи-
льович 
Polevetskiy V.V. 

ID: 56910049600 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5691
0049600 

2   

Струк Андрій 
Ярославович  
Struk A.Ya. 

ID: 24282223000 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=2428
2223000 

2 ID AAC-9010-2020 
https://publons.com/researcher/
3362975/andrii-struk/metrics/ 

12/2 

Яремчук Іванна 
Володимирівна  
Yaremchuk I.V. 

ID: 55987548300 
www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile
&authorId=55987548300&zone= 

1   

Сумарюк Олек-
сандр Васильо-

вич 
Sumariuk O.V. 

ID: 57202904139 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=Author
Profile&authorId=57202904139&zone= 

2   

Романкевич Во-
лодимир Фран-
цович 
Romankevich 

ID: 57202906124 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=Author
Profile&authorId=57202906124&zone= 

2   
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V.F. 
Каземірський 
Тарас Анатолі-
йович 
Kazemirskiy T.А. 

ID: 20433422700 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=2043
3422700  

2   

 
Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових пу-

блікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометрич-
них баз Scopus або Web of Science. 

 
Факуль-
тет (Ін-
ститут) 

Кафед-
ра 

П.І.П. 
науково-
го, нау-
ково-

педагогі-
чного 

праців-
ника 

Кіль-
кість 

публі-
кацій 

Scopus 
на кі-
нець 

2019 р. 

Назва та реквізити публікацій Scopus  (прирівняні від-
знаки) 

Кіль-
кість 

публі-
кацій 

Web of 
Science 
на кі-
нець 

2019 р. 

Назва 
та рек-
візити 
публі-
кацій 

Web of 
Science 
(прирі-
вняні 

відзна-
ки) 

Факуль-
тет архі-
тектури, 
будівни-
цтва та 
декора-
тивно- 
прикла-
дного 
мистецт-
ва 

Кафед-
ра буді-
вництва 

Фодчук 
Ігор Ми-
хайлович 
Fodchuk 
I.M. 

124 1. Graphene/semi-insulating single crystal CdTe Schottky-type 
heterojunction X- and γ-Ray Radiation Detectors / V. Brus, O. 
Maslyanchuk, M. Solovan, P. Maryanchuk, I. Fodchuk, V. Gnat-
yuk, N. Vakhnyak, S. Melnychuk, and T.  Aoki // Scientific Re-
ports. – 2019. – Vol.9, №1. – 1065. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85060944156&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=f2a8ee43ac9ac3f3870e57f4476325be&sot=autdocs&
sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2855901164600%29&relpos=1&citeCnt=2&searchTerm= 
2. Method of calculation of averaged digital image profiles by en-
velopes as the conic sections / Balovsyak, S.V., Derevyanchuk, 
O.V., Fodchuk, I.M. // Advances in Intelligent Systems and Com-
puting. – 2019. – Vol. 754. – P.204-212. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85047449722&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=f2a8ee43ac9ac3f3870e57f4476325be&sot=autdocs&
sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2855901164600%29&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm= 
3. Performance Comparison of X-and γ-Ray CdTe Detectors with 
MoOx, TiOx, and TiN Schottky Contacts /  Maslyanchuk O., Solo-
van M., Brus V., Maryanchuk P., Maistruk E., Fodchuk I. //  IEEE 
Transactions on Nuclear ScienceVolume 65, Issue 7, July 2018, 
Pages 1365-1370.  
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85047226314&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=fe2b73bdb93718b4f1284f10d415a27f&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2855901164600%29&relpos=8&citeCnt=2&searchTerm= 
4. Structure diagnostics of heterostructures and multi-layered sys-
tem by X-ray multiple diffraction / М. Borcha, I. Fodchuk, M. So-
lodkyi and M. Baidakova // Journal of Applied Crystallography. – 
2017. – 50. – p.722-726.  
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85020197577&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=f2a8ee43ac9ac3f3870e57f4476325be&sot=autdocs&
sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2855901164600%29&relpos=15&citeCnt=1&searchTerm= 
5. Capabilities of CdTe-Based Detectors with MoOx Contacts for 
Detection of X-A nd γ-Radiation // Maslyanchuk O.L., Solovan 
M.M., Brus V.V., Kulchynsky V.V., Maryanchuk, P.D., Fodchuk, 
I.M. et. all // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – 
Vol.64, Issue 5. – Article number 7902236. – P. 1168-1172. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85028332415&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=f2a8ee43ac9ac3f3870e57f4476325be&sot=autdocs&
sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2855901164600%29&relpos=16&citeCnt=7&searchTerm= 
6. Concrete composites of high structural strength and density 
modified by a complex of fine-dispersed additives based on nano-
silica and metakaolin / Sumariuk, O.V., Romankevich, 
V.F., Roman, Yu.T., Fodchuk, I.M., Tkach, V.M. // Nanosistemi, 
Nanomateriali, Nanotehnologii. - 16(1), 2018, pp. 117-128. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
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85049735010&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=f2a8ee43ac9ac3f3870e57f4476325be&sot=autdocs&
sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2855901164600%29&relpos=11&citeCnt=0&searchTerm= 

Факуль-
тет архі-
тектури, 
будівни-
цтва та 
декора-
тивно-
прикла-
дного 
мистецт-
ва 

Кафедра 
будівни-
цтва 

Новіков 
Сергій 
Микола-
йович 
Novikov S. 
M. 

22 1. Анализ рентгеновских муаровых изображений деформиро-
ванных кристаллов по радиальным распределениям энерге-
тического спектра Фурье / С.В. Баловсяк, С.Н. Новиков, И.М. 
Фодчук, И.В. Яремчук // Металлофизика и новейшие техноло-
гии. – 2019. – т.41, №3. –C. 389-402. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85068671971&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=50c78951576033f465266c83aec2818a&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857191952379%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 
2. Фодчук И.М., Новиков С.Н., Яремчук И.В. Воспроизведение 
остаточного деформационного поля в кристалле-анализаторе 
LLL-интерферометра // Металлофизика и новейшие техноло-
гии. – 2016. – T. 38, №3. – С. 391 – 405. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
84973352573&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=50c78951576033f465266c83aec2818a&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857191952379%29&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm= 
3. Fodchuk I.M., Novikov S.M., Yaremchuk I.V. Direct and in-
verse problems in X-ray three-crystal LLL-interferometry // Ap-
plied Optics. – 2016. – V.55, Iss. 12. – B120-B125. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85008640863&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=50c78951576033f465266c83aec2818a&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857191952379%29&relpos=1&citeCnt=2&searchTerm= 
4. Fodchuk I.M., Novikov S.N., Fedortsov D.G., Struk A.Ya., and 
Yaremchuk I.V. The Features of Х Ray Topographic Contrast 
Formation in Silicon with Dislocation Clusters // Crystallography 
Reports. – 2013. – Vol. 58, No7. – Р. 976-983. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
84891681257&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=50c78951576033f465266c83aec2818a&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857191952379%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm= 
5. Novіkov S., Fodchuk І., Fedortsov D., Struk A. /X-ray 
sectіon іmages of dіslocatіons and dіslocatіon barrіers іn Sі // 
Phys.stat.sol. (a). – 2009. – Vol. A206. – №8. – P. 1820-1824. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
68649096126&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=50c78951576033f465266c83aec2818a&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857191952379%29&relpos=11&citeCnt=5&searchTerm= 

32  

Факуль-
тет архі-
тектури, 
будівни-
цтва та 
декора-
тивно-
прикла-
дного 
мистецт-
ва 

Кафедра 
будівни-
цтва 

Струк 
Андрій 
Яросла-
вович  
Struk 
A.Ya. 

12 1. Аналіз особливостей ауксетичних властивостей фуллерита 
С60 / М. Д. Раранський, В. Н. Балазюк, М. М. Гунько, А. Я. 
Струк // Восточно-Европейский журнал передовых техноло-
гий. - 2015. - № 5(5). - С. 18-23. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
84980416297&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=3823bc6846f21dd613e4e93c3d431ced&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2824282223000%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm= 
2. The Features of Х Ray Topographic Contrast Formation in Sili-
con with Dislocation Clusters / I.M. Fodchuk, S.N. Novikov, D.G. 
Fedortsov, A.Ya. Struk, and I.V. Yaremchuk // Crystallography 
Reports. – 2013. – Vol. 58, No7. – Р. 976-983. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
84891681257&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=50c78951576033f465266c83aec2818a&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857191952379%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm= 
3. Fodchuk I.M., Novikov S.M., Struk A.Ya. The features of X-ray 
topographic contrast formation in silicon with dislocation clusters 
// Proceedings of SPIE. - 2011. - Vol. 8338. – P.83381B-1 – 
83381B-8. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
84855422201&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=3823bc6846f21dd613e4e93c3d431ced&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2824282223000%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm= 
4. Рентгенотопографические изображения дислокационных 
петель в кристаллах / С.Н. Новиков, А.Я. Струк, И.М. Фодчук 
// Металлофизика и новейшие технологии. – 2010. – Т. 32. – 
№10. – С.1422-1431. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

12  
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79951482673&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=3823bc6846f21dd613e4e93c3d431ced&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2824282223000%29&relpos=7&citeCnt=2&searchTerm= 
5. X-ray sectіon іmages of dіslocatіons and dіslocatіon barrіers іn 
Sі / S. Novіkov, І. Fodchuk, D. Fedortsov, A. Struk // Phys.stat.sol. 
(a). – 2009. – Vol. A206. – №8. – P. 1820-1824. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
68649096126&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=50c78951576033f465266c83aec2818a&sot=autdocs
&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857191952379%29&relpos=11&citeCnt=5&searchTerm= 

 
Позитивною стороною вважаємо, за звітній період спостерігається пози-

тивна динаміка представлення результатів наукової роботи викладачів кафедри 
у рейтингових журналах, що індексуються у науково-метричних базах даних 
Scopus, Web of Science (WoS) та Index Copernicus. 

До труднощів відносимо незначну кількість вітчизняних журналів з архі-
тектури та будівництва, що входять до науковометричних баз Scopus та Web of 
Science. 

 
5.3. Результати науково-дослідної роботи студентів 

Науково-дослідницька діяльність студентів кафедри будівництва реа-
лізується у наступних напрямах роботи: 
 підготовка навчально-дослідницьких робіт різного рівня – курсових (4-5 ку-

рси) та кваліфікаційних першого (бакалаврського) та другого (магістер-
ського) рівня вищої освіти; 

 участь у наукових заходах – семінарах, вебінарах, наукових конференціях; 
Студенти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, декорати-

вне мистецтво, реставрація систематично займаються науковою діяльністю, про 
що свідчить їхня участь в університетських, всеукраїнських наукових і науково-
практичних конференціях. За звітний період студентами під керівництвом ви-
кладачів кафедри підготовлено 41 публікацію у матеріалах таких конференцій. 

 
Результати участі студентів ФАБДПМ у конференціях 

(2017-2021 рр.) 
№ 
п/
п 

Назва конференції Загальна кількість 
тез доповідей 

2017 рік 

1. Студентська наукова конференція Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича, 20-22 квітня 2016 року, м. Чернівці 13 

2018 рік 

2. Студентська наукова конференція Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича, 25-27 квітня 2017 року, м. Чернівці 29 

2019 рік 

3. Студентська наукова конференція Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича, 17-19 квітня 2018 року, м. Чернівці 35 

2020 рік 

4. Студентська наукова конференція Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича, 16-17 квітня 2019 року, м. Чернівці 19 

2021 рік 

5. Студентська наукова конференція Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича, 22-23 квітня 2020 року, Чернівці 36 



 

 45

7. Інші конференції (2017-2021) 5 
8. ВСЬОГО  137 
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Інформація щодо захистів кандидатських та докторських дисертацій 

викладачами ФАБДПМ за звітний період 
№ 

П.І.Б. співробітника 
Наукова спеціаль-
ність, з якої відбу-

вся захист 

Кандидатська/ 
Докторська ди-

сертація 

ЗВО (установа), де 
відбувався захист 

Дата захи-
сту 

2021 
 2 Новак Євгенія Воло-

димирівна 
05.23.08 – техноло-
гія та організація 
промислового та 
цивільного будів-
ництва 

кандидатська Київський націона-
льний університет 
будівництва та архі-
тектури 

05.2021 

 3 Янчук Іваннв Воло-
димирівна 

01.04.07 – фізика 
твердого тіла 

кандидатська Чернівецький націо-
нальний університет 
імені Юрія Федько-
вича 

05.2021 
 

 4 Собко Юрій Тарасо-
вич 

05.23.08 – техноло-
гія та організація 
промислового та 
цивільного будів-
ництва 

кандидатська Київський націона-
льний університет 
будівництва та архі-
тектури 

09.2021 

 5 Сумарюк Олександр 
Васильович 

01.04.07 – фізика 
твердого тіла 

кандидатська Чернівецький націо-
нальний університет 
імені Юрія Федько-
вича 

12.2021 
(призначе-
но дату за-
хисту) 
 

 6 Романкевич Володи-
мир Францович 

01.04.07 – фізика 
твердого тіла 

кандидатська Чернівецький націо-
нальний університет 
імені Юрія Федько-
вича 

(дисертація 
прийнята 
до розгля-
ду) 

 7 Куцик Олена Віталії-
вна 

05.23.08 – техноло-
гія та організація 
промислового та 
цивільного будів-
ництва 

кандидатська Київський націона-
льний університет 
будівництва та архі-
тектури 

(дисертація 
прийнята 
до розгля-
ду) 

 
Наразі, над завершенням кандидатських дисертацій працюють асистенти 

Галунка О.Д. ф Шевчук А.Ю., Довганюк А.І., Юрійчук Р.Д. 
Позитивним вважаємо за звітній період значну динаміку здобутті ви-

кладачами ФАБДПМ наукових ступенів. 
 

5.4. Участь викладачів у роботі спеціалізованих Вчених рад по захисту кан-
дидатських та докторських дисертацій та підготовці наукових кадрів 

 
Викладачі кафедри - члени спеціалізованих вчених рад: 

- проф. Фодчук І.М. - член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.01 в Черніве-
цькому національному Університеті імені Юрія Федьковича (голова напря-
мку – фізика твердого тіла); 

- доц. Новіков С.М. - член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.01 в Черніве-
цькому національному Університеті імені Юрія Федьковича (вчений секре-
тар). 
Викладачі ФАБДПМ – наукові керівники аспірантів та докторантів: 
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- проф. Фодчук І.М. підготував 3 доктора наук та 25 кандидатів наук; 
- доц. Новіков С.М. - підготував 1 кандидата наук та є науковим керівником 

аспіранта Романкевича В.Ф.  
 

Викладачі ФАБДПМ – опоненти дисертацій: 
За звітній період викладачів ФАБДПМ здійснювали опонування 3 на за-

хисті докторських дисертацій та 7 – кандидатських дисертацій. 
 
 
 
Завідувач кафедри будівництва            Сергій НОВІКОВ 


