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Замісник головного редактора науково-технічного журналу “Бетон і залізобетон в України”. 
Член редакційної колегії наукових видань “Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету імені Михайла Остроградського” та “Наукового вісника полтавського 
університету економіки і торгівлі”. 

 
 

 Керівництво підготовкою науково-педагогічних кадрів за спеціальністю «Будівельні конструкції, 
будівлі та споруди», підготував 2-х кандидатів наук. Член спеціалізованій вченій раді Д 44.052.02 
з захисту докторських і кандидатських дисертацій. 

 

 Офіційний опонент при захисті докторської та кандидатських дисертацій, виступав членом 
комісії з попередньої експертизи 

  

 Експерт з безпеки експлуатації та надійності конструкцій будівель і споруд, (напрямок: 
«Технічне обстеження будівель і споруд»). 

 

 Проектно-конструкторські розробки 

  

 Керівництво науково-дослідними роботами з питань обстежень та оцінки технічного стану і 
експлуатаційної придатності конструкцій будівель: Полтавський завод газорозрядних ламп, 
Полтавський м’ясокомбінат, Полтавське військово-зенітне училище, Світловодський завод 
чистих металів та ін. 

 

Підвищення кваліфікації  Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка,Курси іноземних мов при київському 
державному університеті ім. Т.Г. Шевченка для викладачів ВНЗ, технікумів і загальноосвітніх 
шкіл, які направляються в закордонні країни.  

Посвідчення про закінчення курсів іноземних мов (французької) при київському державному 
університеті ім. Т.Г. Шевченка для викладачів ВНЗ, технікумів і загальноосвітніх шкіл, які 
направляються в закордонні країни. (реєстраційний № 1469 від 27.06.1984 р., термін навчання 
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 Науково-педагогічне стажування в науково-дослідних, навчальних інститутах (НИИЖБ м. 
Москва, НДІ будівельних конструкцій м. Київ, Харківському, Одеському, Київському – інженерно-
будівельних інститутах) 

 

 Стажування у Кременчуцькому державному політехнічному університету ім. Михайла 
Остроградського. 
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Науково-дослідна робота 1. Проблеми оцінки міцності й деформативності конструкційних матеріалів. 

2. Спосіб визначення механічних характеристик крихких матеріалів 

 

Участь у громадському об'єднанні Член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF (№ квитка  
ESOO42) 

Виконання функцій члена 
редакційної колегії наукового 
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Заступник головного  редактора  науково-технічного  і   журналу «Бетон  и железобетон  в 
Украине» 
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2. Роговий С.І.  Патент України  №10744  Е04С 1/00. 15.12.2006. Бюл. №12. С. 36. 

Дисципліни, що викладаються Випробування конструкцій будівель та споруд (обов"язковий) 

 


