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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ” 159

МАЄВСЬКІЙ ІРИНІ ВІКТОРІВНІ – 60 РОКІВ 
 

Маєвська Ірина Вікторівна, доцент кафедри ПЦБ закінчила Брянський технологічний 
інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» у 1975 році, очну аспірантуру 
при НДІ основ та підземних споруд  у Москві у 1980 році. 

Кандидатську дисертацію на тему «Аналіз і оцінка 
надійності основ і фундаментів каркасних будівель» 
захистила у 1980 році. За результатами роботи над 
дисертацією є Лауреатом премії Ленінського комсомолу у 
1981 році. Після закінчення аспірантури 3 роки працювала 
науковим співробітником Середньоазіатського філіалу НДІ 
основ та підземних споруд у м. Душанбе. 

У ВНТУ працює з 1984 року, доцент кафедри 
промислового та цивільного будівництва, викладає цикл 
дисциплін «Механіка грунтів, основи та фундаменти». 
Маєвська І. В. плідно працює як викладач, щорічно виконує 
роботу з керівництва дипломним проектуванням, 
бакалаврською й магістерською підготовкою (підготовлено 
7 магістрів, 23 спеціаліста і 45 бакалаврів). Випускники ВНТУ 
охоче звертаються до Маєвської І. В. за професійними 
консультаціями і після закінчення ВНЗ. 

Напрямком наукових досліджень є «Удосконалення 
методів розрахунку основ та фундаментів». У результаті 
науково-методичної роботи опубліковані 93 науково-

методичних праці, з яких 5 навчальних посібників, 2 навчальних посібники дистанційної форми 
навчання, 17 методичних вказівок, одержане авторське свідоцтво (№ 1497354, 1989 р.). 
Підготовлені до друку навчальний посібник з грифом МОНУ та монографія. 

Є членом Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки грунтів, 
геотехніки і фундаментобудування». 

Постійно бере участь у виконанні науково-дослідних робіт з госпдоговірної тематики, 
співпрацює з проектними установами міста як конструктор при проектуванні нових об’єктів та 
реконструкції існуючих. В рамках цієї діяльності брала участь у обстеженні і складанні проектів 
підсилення ряду аварійних об’єктів Вінницької області (житлові будинки с. Жван, Ольгопільська 
середня школа, будівля Теплицького будинку культури, будинок культури в с.м.т. Тиврів, будівля 
магазину в м. Хмільник, що зазнала пожежі, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с. Велика 
Кисниця Ямпільського району та ін.) та м. Вінниця (об’єкти олійно-жирового комбінату, ТОВ 
ВКП “Техногаз”, заводу "Вінницяхліб" тощо), у проектуванні нових об’єктів міста (житлові 
будинки, навіси над платформами залізничного вокзалу). 

Постійно бере участь у роботі комісій управління з питань надзвичайних ситуацій, що 
створюються за наслідками аварій у Вінницькій області (Піщанський район, Муровані Курилівці, 
скельний монастир с. Лядово тощо). 

Маєвська І. В. керувала роботою 4 аспірантів, з яких двоє захистили кандидатські 
дисертації. Під науковим керівництвом Маєвської І. В. виконуються наукові студентські роботи, 
дві з яких є переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

 
 
 
 
 


