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В бібліографічному покажчику, що входить до серії        
" Видатні вчені КНУБА", 

 зібрано матеріал про життя,  наукову  та громадську діяльність видатного 
вченого, доктора технічних наук, професора, ректора університету з 1984 року 

по 2012 рік, заслуженого працівника народної освіти України, лауреата 
Державної премії України в галузі науки і техніки, члена кореспондента 

національної академії педагогічних наук  України , віце – президента Академії 
будівництва України, академіка Міжнародної академії наук вищої школи, 
Академії інженерних наук України, Української академії прогнозування і 

інвестицій , президента Української асоціації « Кадри для будівництва» члена 
президії Спілки ректорів України, голови ради ректорів Київського вузівського 
центру, віце-президента і почесного професора Асоціації будівельних вищих 
навчальних закладів країн СНД, почесного професора Донбаської державної 

академії будівництва і архітектури, почесного професора - дослідника інституту 
водних проблем Нью-Йоркського університету 

 

Т у г а я   А н а т о л і я   М и х а й л о в и ч а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покажчик стане у нагоді науковцям, фахівцям у галузі будівництва, 
викладачам, аспірантам та  студентам вищих учбових закладів за 
спеціальностями «Водопостачання та водовідведення», «Споруди і обладнання 
водопостачання та водовідведення» 

 

 



 5

Основні дати життя та діяльності 

Народився  24 вересня 1938року  в  місті Євпаторія. 

 1959–1964 рр. -  навчався в Київському інженерно - будівельному інституті (ни-
   ні — КНУБА) на сантехнічному факультеті 

1966 р. –  став аспірантом КІБІ 

З 1969 р.  –  працював в КІБІ. На посаді  асистента, старшого викладача,  
  доцента, професора  

1971 р. –  захистив кандидатську дисертацію 

1972-1976 рр. – декан санітарно – технічного факультету 

1991 р. За заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, розвиток і  
     впровадження наукових досліджень присвоєно почесне звання       
  «Заслужений працівник народної освіти України»  

2003 р. – захистив докторську дисертацію 

1972-1976р.  працював деканом санітарно – технічного факультету 

1984- червень 2012 р. – ректор Київського інженерно – будівельного інституту. 

Помер 22 квітня 1916 року в місті Києві 

 

Напрямок наукової діяльності 

 Раціональне використання та охорона водних ресурсів, водопостачання 
населених пунктів і промислових підприємств, розробка багатоступеневої 
безперервної освіти, наукові дослідження з проблем вищої освіти в період 
трансформування виробництва у ринкові відносини та визначення вимог до 
підготовки фахівців у цих умовах 

 Підготував 6 кандидатів наук.  

 Автор понад 260 наукових та науково-методичних праць, серед них:  21 
підручник і навчальний посібник, 5 довідників, 10 монографій. Численні статті з 
будівництва і архітектури та проблем вищої школи 
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Відзнаки та нагороди 

• Орден «Знак Пошани» (1982) 

• Орден «Дружби народів» (1986) 

• Заслужений працівник освіти 1991 

• Орден «За заслуги»  II та III ступенів (1998) 

• Лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2000) 

• Медаль «10 років Незалежності  України» (2001) 

• Лауреат Державної  премії України в галузі науки і техніки (2003) 

• 2006р.  нагорода Святого Володимира Академії наук вищої школи 

• Почесна грамота Верховної  Ради України 

• Медаль «За розбудову України» ім. М. Грушевського , 

• Святого Юрія Побідоносця УПЦ 

• Знак «Лідер Украини» 

• Знак «Відмінник освіти України» 

• Почесний професор-дослідник Інституту водних проблем Нью-
Йоркського університету 

•  Почесний професор будівельних вишів країн СНД, Донецької націо-
нальної академії будівництва та архітектури 

• Член президії Будівельної палати України 

• Депутат Київської міської ради двох скликань 
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Анатолій Михайлович — видатний освітянин нашої держави, якого без 
перебільшення можна назвати українським будівничим. За роки його 

керівництва зміцнився центр вищої будівельної освіти України — Київський 
національний університет будівництва та архітектури, здобув статус 

національного, було відкрито 3 науково-дослідних інститути, 2 випробувальних 
центри будівельних конструкцій, інженерно-економічний комплекс, центр 

економічних досліджень і прогнозування, 11 наукових лабораторій 

 

Ректор Тугай А.М. 

 на будівництві житла для чорнобильців,  
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Книги 
1971 

Тугай, А. М. 

   Исследование условий протекания воды через трубчатые перепады и 
гашения энергии за ними : дис ... канд. техн. наук / Тугай А.М.; Киев. инж.-
строит. ин-т. – Киев : [б.и.], 1971. – 143л. : ил. – Библиогр.:с.132-143. – б/ц. 
 
532 
Т81 
 

Наук. б-ка:  1 прим. 
 

Тугай, А. М. 

   Исследование условий протекания воды через трубчатые перепады и 
гашения энергии за ними : Автореф.дис. на соискание учен. степ. ктн 
/ КИСИ. – Киев, 1971. – 22с. – б/ц. 
 
532 
Т81 
 

Наук. б-ка:  1 прим. 
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Коваленко, Петр Иванович, Тугай, Анатолий Михайлович 

   Мелиоративные гидротехнические сооружения / П. И. Коваленко, А. М. 
Тугай. – Киев : Будівельник, 1974. – 128с. : ил. – Библиогр.:с.127. – 56к. 
 
626 
К56 
 

Читальний зал:  5 прим. 
Абонемент:  29 прим. 
 

1978 

Тугай, Анатолий Михайлович 

   Расчет и конструирование водозаборных узлов / А.М.Тугай. – Киев : 
Будівельник, 1978. – 160 с. : ил. – (Б-ка строителя . Сер."Инженеру-
проектировщику"). – Библиогр.:с.158-159. – 70к. 
 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  226 прим. 
 

1980 

Тугай, Анатолий Михайлович 

   Водоснабжение. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для студентов 
вузов,обуч. по спец."Водоснабжение и канализация". – Киев : Вища школа, 
1980. – 208с. : ил. – Библиогр.:с.205. – 60к. 
 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  252 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
 

1982 

Тугай, А. М. 

   Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Проектирование: 
справочник / А.М. Тугай [и др.]; редактор А.М.Тугай. – Київ : Будівельник, 
1982. – 255с. : ил. – Библиогр.:с.253. – 1р.20к. 
 
628.1 
В60 
 

Абонемент:  134 прим. 
Читальний зал:  3 прим. 
 

1984 

Тугай, Анатолий Михайлович 

   Водоснабжение.Водозаборные сооружения : учеб. псобие для вузов по 
спец. "Водоснабжение и канализация" / А.М. Тугай. – Киев : Вища шк., 
1984. – 200 с. : ил. – Библиогр.:с.198. – 70к. 
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628.1 
Т81 
 

Абонемент:  243 прим. 
Читальний зал:  1 прим. 
 

1988 

Тугай, Анатолий Михайлович 

   Эксплуатация и ремонт систем артезианского водоснабжения 
/ А.М.Тугай, И.Т.Прокопчук. – Киев : Будівельник, 1988. – 175 с. – 
Библиогр.:с.174-176. – 45к. 
 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  82 прим. 
Читальний зал:  3 прим. 
 

1990 

Тугай, Анатолий Михайлович 

   Киевский вузовский центр. – К. : Выща шк., 1990. – 132с. – 4грн00к. 
 
378 
Т81 
 

Наук. б-ка:  1 прим. 
 

Тугай, Анатолий Михайлович 

   Водоснабжение из подземных источников : справочник / А.М. Тугай, 
И.Т. Прокопчук. – Киев : Урожай, 1990. – 262,[1] с. : ил. – Библиогр.:с.256-
257. – 1р.40к. 
 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  118 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
Наук. б-ка:  2 прим. 
 

Малі річки України: Довідник / А.В. Яцик, Л.Б.Бищовець, Є.О.Богатов, 
А.М. Тугай та інш.; за ред.. А.В. Яцика. – Київ: Урожай. 1991. – 294с. 
 
Примірник відсутній в бібліотеці 
 

1994 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Київський центр вищих учбових закладів:(З новими професіями в ХХІ 
століття). – К., 1994. – 232с. : ил. – 3грн. 
 
378 
Т81 
 

Наук. б-ка:  2 прим. 
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1997 

 Тугай, Анатолій Михайлович та інш. 

    Методи визначення масштабів підготовки інженерних кадрів в умовах 
трансформації економіки : монографія / А.М.Тугай [та ін.]; Київ. держ. тех. 
ун-т будівн. і архіт. – Київ : КНТУБА, 1997. – 70 с. – Бібліогр.:с.50. – 6грн. 
 
378 
М54 
 

Наук. б-ка:  2 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 

1998 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Водопостачання. Джерела та водозабірні споруди : навч. посібник для 
студ. вузів / А.М.Тугай, Я.А.Тугай. – Київ : [б.в.], 1998. – 193 с. : іл. – 
Бібліогр.: с.176. – 4грн. 
 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  57 прим. 
Читальний зал:  3 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 
 

2000 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Буріння свердловин для водопостачання : підручник для студ. 
/ А.М.Тугай [та ін.]. – Рівне : [б.в.], 2000. – 140 с. : іл. – Бібліогр.: с.138. – 
6грн24к. 
 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  35 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
 

2001 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Дзюбко [та 
ін.] ; ред. І. С. Дзюбко, К. М. Левківський. - 2. вид.,випр. і доп. - К. : Вища 
школа, 2001. - 414 с. - Бібліогр.: с.406-415. 
 ISB8 966-642-062-7 
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 Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Водопостачання : підручник для вузів / А.М.Тугай, В.О.Орлов; Київськ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. – Рівне : РДТУ, 2001. – 429 с. : іл. – Бібліогр.:с.424-
426. – 14грн82к. 
 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  199 прим. 
Читальний зал:  3 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання : навч. 
посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.М.Тугай [та ін.]; Київськ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. – Київ : [б.в.], 2001. – 255 с. – Бібліогр.:с.251-252. – 8грн55к. 
 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  327 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 
 

2002 

Тугай, Анатолій Михайлович 

 Наукове обгрунтування продуктивності водозабірних свердловин  
систем водопостачання [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.23.04  
/ Тугай Анатолій Михайлович ; Київський національний ун-т  
будівництва і архітектури. - К., 2002. - 322 арк. - арк. 288-317 
. 
 
 Національна бібліотека ім.. В.І. 

Вернадського 
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Тугай, Анатолій Михайлович 
      Наукове обгрунтування продуктивності водозабірних свердловин систем 
водопостачання [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.04 
/ Тугай Анатолій Михайлович ; Український держ. ун-т водного господарства та 
природокористування. - Рівне, 2002. - 32 с.: рис. 
  
 
 Національна бібліотека ім.. В.І. 

Вернадського 
 

Баладінський В.Л., Тугай А.М., Гаркавенко О.М., Ручсан І.В. 
   Будівельна техніка : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. 
Баладінський [та ін.]; Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 
2002. – 236 с. : іл. – (Механізація буд-ва). – Бібліогр.:с.235. – 16грн71к. 
 
69.002.5 
Б90 
 

Абонемент:  123 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Економіка будівельної організації. Курс лекцій : навч. посібник для студ. 
вищ. навч. закл. / А.М.Тугай [та ін.]. – Київ : Міленіум, 2002. – 220 с. : іл. – 
Бібліогр.:с.196. – 10грн. 
 
69.003 
Т81 
 

Абонемент:  241 прим. 
Економ. теорії:  2 прим. 
Наук. б-ка:  1 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 
 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Киівський центр вищих навчальних закладів. – Київ, 2002. – 395 с. – 
27грн. 
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378 
Т81 
 

Наук. б-ка:  5 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 
 

Федоренко В.Г., Захожай В.Б., Чувардинський О.Г., Тугай А.М. 
  Страховий та інвестиційний менеджмент : підручник / Межрегіон. 
академія управління персоналом; за ред. В.Г.Федоренка. – Київ : [б.в.], 
2002. – 340 с. – Бібліогр. в кінці розд. – 22грн50к. 
 
368 
С83 
 

Абонемент:  12 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 
 
 

2004 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Бурова справа в водопостачанні : підручник / А.М.Тугай [та ін.]. – Рівне : 
[б.в.], 2004. – 267 с. : іл. – Бібліогр.:с.248-249. – 10грн 88к. 
 

628.1 
Т81 
 

Абонемент:  34 прим. 
Читальний зал:  3 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 

   Державна символіка України : посібник / В.Ф. Панібудьласка [ та ін.]; 
Мін-во освіти і науки України; Київськ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри. – Київ : 
Довіра, 2004. – 158 с. – Бібліогр.: с.153-156. – 5грн. 
  
Тугай, Анатолій Михайлович - співавтор 
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34 
Д36 
 

Філософії:  1 прим. 
Читальний зал:  1 прим. 
Абонемент:  7 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Продуктивність водозабірних свердловин в умовах кольматажу / Харків. 
нац. академія міського госп-ва. – Харків, 2004. – 239 с. : іл. – 
Бібліогр.:с.237-239. – 15грн.00к. 
 
628.1 
Т81 
 

Наук. б-ка:  5 прим. 
Абонемент:  8 прим. 
 

2006 

Федоренко В.Г., Захожай В.Б., Чувардинський О.Г., Тугай А.М. 
 Страховий та інвестиційний менеджмент: підручник / В.Г.Федоренко [та 
ін.]; Міжрегіон. академія управ. персоналом; за ред. В.Г.Федоренка. – 2-ге 
вид., перероб. і допов. – Київ : [б.в.], 2006. – 340, [1] с. : іл. – (лист № 
14/18.2-196 від 28.012.02). – 25грн. 
 
368 
С83 
 

Читальний зал:  1 прим. 
 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Інтенсифікація роботи і експлуатація водозабірних свердловин: 
монографія / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2006. – 249 с. : іл. – 
Бібліогр.:с.248-249. – 22грн29к. 
 
628.1 
Т81 
 

Наук. б-ка:  6 прим. 
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Тугай, Анатолій Михайлович, Орлов В.О. 
   Водопостачання : підручник /А.М. Тугай, В.О. Орлов. -  Київ : Знання, 
2009. – 735 с. : іл. – Бібліогр.:с.732-735. – 80грн. 
 
     У підручнику розглянуто основні схеми водопостачання населених 

пунктів і промислових підприємств. Висвітлено конструктивні 

особливості й основні принципи розрахунку і    конструюванню 

водозабірних споруд, станцій підготовки води, насосних станцій, 

резервуарів та водонапірних башт, водопровідних мереж і водопроводів. 

 Розкрито також питання поліпшення якості води, запасних та 

регулювальних споруд, джерела водопостачання тощо. 
 

 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  116 прим. 
ІБВ:  1 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 
 

Савойська, Світлана Василівна 
   Українська мова як державна: освіта, політика / Савойська С.В.[ та ін.]; 
за ред. С.В.Савойської; Київськ. нац. ун-т будівн. і арх-ри. – Київ : Вища 
шк., 2009. – 319с. – Бібіліогр. в кінці частин. – 26грн. 
 
 Співавтор - Тугай, Анатолій Михайлович 

 
37 
С13 
 

Наук. б-ка:  4 прим. 
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2010 

Тугай А.М. 

   Міські інженерні мережі та споруди : підручник / А.М.Тугай [та ін.]. – 
Київ : Укргеліотех, 2010. – 255 с. : іл. – Бібліогр.:с.249. – 85грн. 
 
Розглянуто основні схеми, споруди та обладнання, способи прокладання 
інженерних мереж населених пунктів і підприємств. Висвітлено 
конструктивні особливості і основні принципи розміщення водопровідних, 
каналізаційних, теплових, газових мереж, водопроводів, насосних станцій, 
резервуарів та водонапірних башт. Викладено основи розміщення 
інженерних мереж на території міста. 
Підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 
напрямом "Будівництво", "Гідротехніка (водні ресурси)". 
 
711 
М65 
 

Абонемент:  75 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
 

2011 

Орлов, Валерій Олегович 
Водопостачання та водовідведення : підручник / В. О. Орлов, 

Тугай, А. М. - К. : Знання, 2011.. - 359 с. : рис., табл.. - Бібліогр.: с. 
352-354. - 500 экз. 

 
                                                                     

Повний текст в електронному   
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 

2012 

Тугай, А. М. 

   Київський центр вищих навчальних закладів / А.М. Тугай, Т.В. 
Девтерова, І.В. Девтеров. – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 312с.   
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2015 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Водопостачання. Джерела та водозабірні споруди : навч. посібник для 
студ. вузів / А.М.Тугай, Я.А.Тугай; Київ. нац. ун-т будва і архітектури; 
Європ. ун-т. – 2-ге вид., онов. і доп. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 
2015. – 231 с. : іл. – Бібліогр.:с.227-228. – 70грн. 
 
    У посібнику викладено основні характеристики природних джерел 
водопостачання України, обгрунтовано необхідність їх захисту від 
забруднення та виснаження, охарактеризовано найбільш поширені й нові 
водозабірно-очисні споруди, подано схеми водозабірних споруд як з 
поверхневих, так і з підземних джерел, методи їх гідравлічних і статичних 
розрахунків, розглянуто водозабірні вузли, споруди, окремі конструкції, 
що застосовуються  в різних природних умовах, подано тести для 
контролю. 
 
628.1 
Т81 

Читальний зал:  2 прим. 
Абонемент:  24 прим. 
 

2016 

Тугай, Анатолій Михайлович 

     Міські інженерні мережі та споруди : підручник для студ. вищ. навч. 
закл. / А.М.Тугай [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 
2016. – 286 с. : іл. – (протокол №31 від 26 грудня 2014 року). – 
Бібліогр.:с.275. – 142грн98к. 
 
   Розглянуто основні схеми, споруди та обладнання, способи прокладання 
інженерних мереж населених пунків й підприємств. Висвітлено 
конструктивні особливості й основні принципи розміщення 
водопровідних, каналізаційних, теплових, газових мереж, водоводів, 
насосних станцій, резервуарів та водонапірних башт. Викладено основи 
розміщення інженерних мереж на території міста. 
 
624.1 
М71 

Читальний зал:  2 прим. 
Абонемент:  20 прим. 
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Статті з наукових збірників 
1969 

Смыслов, В. В., Тугай А.М. 

   Определение глубин на выходе из труб большого уклона при 
безнапорном и полунапорном режимах / В.В. Смыслов, А.М. Тугай 
// Аннотации законченных в 1968 году научно-исследовательских работ по 
гидротехнике / И.А.Гиршкан [и др.]; Всесоюзный научно-исслед. ин-т 
гидротехники им. Б.Е. Веденеева; ред.: И.А. Гиршкан [и др.]. – Энергия, 
1969. – С.582-584. 
 
                                                                Наук.б. 
 
Смыслов, В. В., Тугай А.М. 

   Исследование работы трубчатых перепадов на модели с размываемым 
руслом / В.В. Смыслов , А.М. Тугай // Аннотации законченных в 1968 
году научно-исследовательских работ по гидротехнике / И.А.Гиршкан [и 
др.]; Всесоюзный научно-исслед. ин-т гидротехники им. Б.Е. Веденеева; 
ред.: И.А. Гиршкан [и др.]. – Энергия, 1969. – С.581-582. 
 
                                                                   Наук.б. 

 

Константинов, Ю. М. Смислов В.В., Тугай А.М. 
   Режимы протекания воды через водопропускные трубы большого уклона 
/ Ю.М. Константинов, В.В. Смислов, А.М. Тугай // Гидравлика 
водопропускных дорожных сооружений. Труды Второй Всесоюз.науч.-
техн. конференции / редколлегия: Ю.Н.Даденков [и др.]. – Киев, 1969. – 
С.260-263. 
 
 
 
 

Наук.б. 

1973 

Константинов Ю.М., Краснитский М.С., Смыслов В.В., Тугай А.М. 
    Режимы протекания воды через водопропускные трубы большого 
уклона / Ю.М. Константинов, М.С. Краснитский, В.В. Смыслов, А.М. 
Тугай // Гидравлика дорожных водопропускных сооружений: материалы 
III Всесоюзной научно-технической конференции / под 
общ.ред.А.И.Богомолова, Г.В.Железнякова; Белорус. ин-т 
инжен.железн.транспорта. – Гомель, 1973. – С.260-263. 
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Наук.б. 

Тугай, А. М. 

   Экспериментальные исследования размывающей способности потока за 
трубчатыми перепадами / А.М. Тугай // Научные исследования по 
гидротехнике в 1972 году: сб. / М-во энергетики и электрофикации СССР. 
Главниипроект. Всесоюз. НИИ гидротехники. – Ленинград, 1973. – Т.1. – 
С.412-413. 
 
 
 
 

Наук.б. 

1979 

Вишняков, В. С. Тугай А.М. 

   Бюджет учебного времени студентов стационара / В.С. Вишняков, И.А. 
Пашков, А.М. Тугай // Проблемы высшей школы : Респ. науч.-метод. сб. 
/ МВССО ; Ред. кол.: Н.Н.Орлов ( гл. ред. ) и др. – К., 1979. – Вып.37 : 
Оптимизация учебного процесса и контроль самостоятельной работы 
студентов. – С.3-8. 
 
                                                     Наук.б. 
 
 
Вишняков, В. С. Тугай А.М. 

   Элементы планирования научной работы студентов : В.С. Вишняков, 
И.А. Пашков, А.М. Тугай // Программированное обучение: респ. межвед. 
науч. сб. / Киев. инж.-строит. ин-т; отв. ред. Ю.Ф.Чубук [и др.]. – Киев, 
1979. – Вып.16. – С.49-54. 
 
 
 
 

Наук.б. 

2003 

Гойко, А. Ф., Тугай А.М. 

   Аналіз кадрового потенціалу будівельних вузів України за допомогою 
комп'ютерної системи "Кадри України" / А.Ф. Гойко, А.М. Тугай // Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових 
відносин: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: 
С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 12. – С. 73-78.  
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Наук.б. 

Тугай, А. М. 

   Моделювання процесів хімічної регенераці фільтрів, закольматованих 
сполуками заліза, циклічним методом / А.М. Тугай, С.К. Кисельов, Я.А. 
Тугай // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-
техн. зб. / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Редкол.:О.Я.Олійник (гол. ред.) 
та ін. – Київ, 2003. – Вип. 1. – С.13-23. 
 
 
 
 

Наук.б. 

2004 

Тугай А.М. и др.. 

   Дистанційне навчання: проблеми і перспективи / А.Ф. Гойко, А.М. 
Тугай, Ю.В. Четвериков, О.А. Тугай // Шляхи підвищення ефективності 
будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць 
/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – 
Київ, 2004. – Вип.13. – С. 112-131.  
 
 
 
 

Наук.б. 

Гойко, А. Ф., Тугай А.М. 
   Загальні підходи до проектування бази даних кадрового складу освітньої 
галузі / А.Ф. Гойко, А.М. Тугай, М.А. Єлішевич // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. 
наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький 
(голова) [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип.13. – С. 131-139.  
 
 
 
 

Наук.б. 

Гойко, А. Ф. 

   Інформаційне та програмне забезпечення розв'язку задач аналізу і 
обробки вихідної інформації з проблем кадрового забезпечення освітньої 
галузі / А.Ф. Гойко, А.М. Тугай, М.А. Єлішевич // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. 
наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький 
(голова) [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип.13. – С. 139-147 
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Наук.б. 

Гойко, А. Ф. 

   Методологія комплексного прогнозування підготовки інженерних кадрів 
для будівельної галузі / А.Ф. Гойко, А.М. Тугай // Информация, анализ, 
прогноз - стратегические рычаги эффективного государственного 
управления: IV Международ. НПК. – Київ, 2004. – С. 109-115. 
 
 
 
 

Наук.б. 

Тугай, А. М. 

   Київському національному університету будівництва і архітектури - 75 
/ А.М. Тугай. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. 
зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Редкол.:Н.Н.Осетрин (відп. ред.) та ін. – 
К., 2005. – Вип.22. – С.3-4. 
 
                                                      Наук.б. 
Тугай, А. М. 

   Розробка математичної моделі регенерації свердловин методом 
реагентної ванни / А.М.Тугай, Р.В. Десятерук // Проблеми водопостачання, 
водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. / Київськ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт.; Редкол.:с.О.Я.Олійник (гол. ред.) та ін. – К., 2005. – Вип.4. – С.4-17. 
 
 
 
 

Наук.б. 

2006 

Тугай, А. М. та інш. 

   Теоретико-методологічні основи формування бази даних наукових 
керівників і консультантів вищих навчальних закладів України / А.М. 
Тугай, А.Ф. Гойко,Р.Л., Покровський, М.А. Єлішевич, С.Д. Кшиштоф 
// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування 
ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; 
редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С.3-8. 
 
 
 
 

Наук.б. 
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Тугай, А. М. та інш. 

   Головна мета та основні завдання інформатизації освіти у технічних 
вузах / А.М. Тугай, А.Ф., Гойко, Р.Л.Покровський // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. 
наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький 
(голова) [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С.37-41. 
 
 
 
 

Наук.б. 

Тугай, А. М. та інш. 

    Методичні аспекти аналізу і оцінки розвитку системи підготовки 
науково-педагогічних та наукових працівників / А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, 
Р.Л. Покровський, М.А. Єлішевич, Г.Д. Миленька, С.Д. Кшиштоф С.Д. 
// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування 
ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; 
редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С.57-62. 
 
 
 
 

Наук.б. 

Тугай, А. М. та інш. 

    Аналіз підготовки науково-педагогічних та наукових працівників через 
аспірантуру і докторантуру / А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, Р.Л. Покровський, 
М.А. Єлішевич, С.Д. Кшиштоф // Шляхи підвищення ефективності 
будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць 
/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – 
Київ, 2006. – Вип. 16. – С.162-168. 
 
 
 
 

Наук.б. 

2007 

Тугай, А. М. 

   Проблемно-орієнтований моніторинг підготовки спеціалістів вищої 
кваліфікації / А.Ф. Гойко, А.М. Тугай, М.А. Єлішевич // Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових 
відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: 
С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип.17. – С. 186-194. 
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Наук.б. 

Тугай, А. М. 

   Кольматаж водозабірних свердловин та способи ії регенерації / А.М. 
Тугай, К.І. Могілевська // Проблеми водопостачання, водовідведення та 
гідравліки: Наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; 
Редкол.:О.Я.Олійник (гол. ред.) та ін. – К., 2007. – Вип.9. – С.5-10. 
 
   Розглануто деякі причини передчасного зниження продуктивності 
водозабірних свердловин. Наведена класифікація і загальна 
характеристика методів регенерації свердловин.  
 
 
 
 

Наук.б. 

А.Ф. Гойко, А.М. Тугай, М.А. Єлішевич та інш.   
 Теоретико-методологічні засади створення моніторингової системи 
підготовки працівників вищої кваліфікації / А.Ф. Гойко, А.М. Тугай, М.А. 
Єлішевич та інш. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип.17. – С. 
162-173. 
 
Тугай  А.М.  та інш. 

   Оцінка системи підготовки та використання науково-педагогічних та 
наукових кадрів вищої кваліфікації / А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, М.А. 
Єлішевич та інш. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип.17. – С. 
174-181. 
 

2008 

Тугай  А.М.  та інш. 

   Методи визначення потреби наукових та науково-педагогічних 
працівниках у системі вищої освіти / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко , 
М.А.Єлішевич , Г.Д. Миленька , С.Д. Криштоф // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. 
наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А. Ушацький 
(голова) [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип.18. – С. 42-49. 
 
                                                         Наук.б. 
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Тугай  А.М.  та інш. 

    Проблеми визначення маштабів підготовки наукових та науково-
педагогічних працівників в умовах економічної кризи / А.М.Тугай 
// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування 
ринкових відносин: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; 
Редкол.:С.А.Ушацький (голова) та ін. – Київ, 2008. – Вип.19. – С. 111-114 
 
                                                      Наук.б.. 

 

Тугай  А.М.  та інш. 

    Сучасний стан та пріоритетні напрямки державної політики з підготовки 
наукових і науково-педагогічних кадрів / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко , 
М.А.Єлішевич , Г.Д. Миленька , С.Д. Криштоф // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. 
наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А. Ушацький 
(голова) [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип.18. – С. 137-145. 
 
 
 
 

Наук.б. 

2011 

Кризський, М. М., Тугай А.М. 

   Шляхи удосконалення раціонального використання води у 
водопостачанні / М.М. Кризський, А.М. Тугай // Проблеми 
водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. зб. / Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архітектури; гол. ред. А.М.Тугай. – Київ, 2011. – Вип.16. – 
С.13 - 24. 
 
   З метою раціонального використання води в системах водопостачання 
пропонується влаштування спеціального водопроводу для миття і 
поливання вулиць, площ та зелених насаджень, а також обгрунтовані 
питомі витрати водоспоживання 
 
 
 
 

Наук.б. 
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2012 

Тугай, А. М. та інш. 

    Аналіз зарубіжного досвіду регулювання творчої активності персоналу 
вищих навчальних закладів / А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, М.А. Єлішевич, 
С.Д. Криштоф // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин: зб. наук. праць : Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26. – 
С.254-267. 
 
 
 
 

Наук.б. 

Тугай, А. М. 

   Вивчення стійкості відходів очищення стічних вод, які містять сполуки 
міді / А.М.Тугай, Г.М.Кочетов, Д.М.Самченко // Проблеми 
водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. зб. / Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред. А.М.Тугай. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 66 - 
70. 
 
 
 
 

Наук.б. 

Тугай, А. М. та інш. 

    Залучення працівників вищих навчальних закладів до інноваційної 
діяльності як інструмент розвитку творчого потенціалу регіону / А.М. 
Тугай, А.Ф. Гойко, М.А. Єлішевич, С.Д. Криштоф // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. 
наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький 
(голова) [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 28, ч. 1. – С. 90-99. 
 
                                                           Наук.б.  
 
Тугай, А. М. та інш. 

    Методика оцінки професійної діяльності науково-педагогічних 
працівників та її програма реалізації / А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, М.А. 
Єлішевич, С.Д. Криштоф // Шляхи підвищення ефективності будівництва 
в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2012. – 
Вип. 27, ч. 1. – С.12-24. 
                                                          Наук.б. 
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Тугай, А. М. та інш. 

    Рейтингова система оцінки діяльності професорсько-викладацького 
складу як засіб стимулювання їх творчого потенціалу і підвищення якості 
освіти / А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, М.А. Єлішевич, С.Д. Криштоф // Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових 
відносин: зб. наук. праць : Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт; редкол.: 
С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26. – С.9-18. 
 
 
 
 

Наук.б. 

Тугай, А. М. та інш. 
    Соціально-економічна оцінка системи стимулювання праці науково-
педагогічних працівників / А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, М.А. Єлішевич, С.Д. 
Криштоф // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 28, ч. 
1. – С. 238-247. 
 
                                                            Наук.б. 
Тугай, А. М. та інш. 

   Розробка ресурсоощадного очищення стічних вод, які містять сполуки 
важких металів / А.М. Тугай, Г.М. Кочетов, О.В. Присяжна // Економіка 
природокористування: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукр. 
НПК (ЕПК-2012) / м. Ірпінь, 05 квітня 2012р. – Ірпінь, 2012. – С. 238-242. 
 
                                                             Наук.б. 
 
Тугай, А. М. та інш. 

   Результати дослідження кольматажу фільтрів та трубчастих колодязів 
сполуками заліза / А.М. Тугай, Я.А. Тугай // Екологічна безпека та 
природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архітектури; редкол.: О.С.Волошкіна, О.М.Трофимчук (гол. ред.) [та 
ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 87-92. 
 
                                                           Наук.б. 
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Тугай, А. М. та інш. 

   Відновлення продуктивності водозабірних свердловин на основі 
застосування реагентних методів / А.М. Тугай, Я.М. Тугай // Науковий 
вісник будівництва: Зб.наук.праць. – Харків, 2012. – Вип.66. – С.312-320. 
 
                                                              Наук.б. 
 
   Characterization of precipitates obtained from copper rich wastewater by 
ferrite process / D. Klappel, S.Heuss-A Bbichler, G. Kochetov, A. Tugay 
// Proceedings of 3-rd International Conference "Industrial and Hazardous 
Waste Management" CRETE-2012. – September, 2012. – P. 127-130. 
 
 
 
 

Отд. иностр.лит. 

2013 

Тугай, А. М. 

   Концептуальний зміст комплексу маркетингових досліджень та його 
роль в системі прийняття управлінських рішень / А.М. Тугай ,  
А.Ф. Гойко , М.А. Єлішевич. – С. 142-150. 
 
 
 
 

Наук.б. 

Тугай, А. М. та інш. 

   Маркетинговий механізм взаємодії вищих навчальних закладів і 
підприємств : інноваційний підхід / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко , М.А. 
Єлішевич // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 30. – 
С. 115-123. 
                                                     Наук.б. 
                              
Тугай, А. М. та інш. 

   Маркетингові прийоми, що сприяють українського ринку освітніх 
послуг / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко , М.А. Єлішевич // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. 
наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький 
(голова) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 30. – С.129-135. 
                                                      Наук.б. 
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Тугай, А. М. та інш. 

    Методичні засади дослідження кадрового потенціалу вищого 
навчального закладу / А.М. Тугай , А.Ф.Гойко , М.А. Єлішевич , С.Д. 
Криштоф , О.І. Воронюк // Шляхи підвищення ефективності будівництва 
в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2013. – 
Вип. 29. – С. 142-149. 
                                                     Наук.б. 
 
Тугай, А. М. та інш. 

    Методологічні аспекти моніторінгу кадрового потенціалу вищого 
навчального закладу / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко , М.А. Єлішевич , С.Д. 
Криштоф , О.І. Воронюк // Шляхи підвищення ефективності будівництва 
в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2013. – 
Вип. 29. – С. 129-137. 
                                                     Наук.б. 
 

Тугай, А. М. та інш. 

     Мотеваційна модель управління кадровим потенціалом структурніх 
підрозділів вищого навчального закладу / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко , М.А. 
Єлішевич , С.Д. Криштоф , О.І. Воронюк // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. 
наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький 
(голова) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 29. – С. 111-119. 
                                                    Наук.б. 
 

Олійник, О. Я., А.М. Тугай, 

   Розрахунок підруслових променевих водозаборів на основі методу 
фільтраційних опорів / О.Я. Олійник, А.М. Тугай, Є.О. Олійник 
// Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук. техн. зб. 
/ Киів. нац. ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред. О.Я.Волошкіна. – Київ, 2013. – 
Вип. 22. – С. 7-15. 
 

 
 
 

Наук.б. 
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Тугай, А. М. та інш. 

    Управління конкурентоспроможністю ВНЗ в сучасних соціально-
економічних умовах / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко , М.А. Єлішевич , С.Д. 
Криштоф , О.І. Воронюк // Шляхи підвищення ефективності будівництва 
в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2013. – 
Вип. 29. – С. 154-162. 
  

                                                         Наук.б. 
 

Тугай, А. М. та інш. 

   Оптимізація роботи систем із взаємодіючими водозабірними 
свердловинами / А.М. Тугай, Т.П. Хомутецька // Проблеми 
водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. зб. / Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред. А.М.Тугай. – Київ, 2013. – Вип. 21. – С. 7-13. 
 
                                                          Наук.б. 
 
Тугай, А. М. та інш. 

   Основні напрями підвищення якості вищої освіти в сучасних умовах 
/ А.М.Тугай , А.Ф. Гойко , М.А.Єлішевич // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. 
наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький 
(голова) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 30. – С. 105-110. 
 
Висвітлено основні напрямки підвищення якості вищої освіти до рівня 
сучасних і перспективних вимог, які засновані на системному підході з 
врахуванням основних факторів , що впливають на даний процес. 
                                                             
                                                           Наук.б. 
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2014 

Тугай, А. М. 

   Захист систем водопостачання від фітопланктону при заборі води із 
поверхневих джерел / А.М. Тугай, Д.В. Чарний, І.С. Кузьмич // Проблеми 
водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред. О.С.Волошкіна. – Київ, 2014. – Вип. 24. – 
С.247-256. 
 
Представлені результати експериментальних досліджень кінетики 
затримання клітин синьозелених водоростей і клітин фітопланктону. 
Визначена робоча брудомісткість фільтруючого шару між двома 
промивками. Наведена конструкція споруди вилучення фітопланктону на 
стадії водозабору 
 
 
 
 

Наук.б. 

Тугай, А. М. та інш. 
    Методика комплексної оцінки кадрового потенціалу вищого 
навчального закладу / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко ,М.А. Єлішевич , С.Д. 
Криштоф , О.І. Воронюк // Шляхи підвищення ефективності будівництва в 
умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 
32. – С. 37-47. 
 
   Розглянуто методологічний підхід до оцінювання кадрового потенціалу 
ВНЗ, який дозволяє оцінити особистісні якості та індивідуальні 
особливості професорсько-викладацького складу для формування 
стратегій розвитку ВНЗ. 
 
                                                               Наук.б. 
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Тугай, А. М. та інш. 
    Комплексна оцінка й аналіз формування стратегії розвитку кадрового 
потенціалу ВНЗ / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко ,М.А. Єлішевич , С.Д. Криштоф 
, О.І. Воронюк // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 
72-78. 
 
   Запропоновано методологічний підхід до оцінювання кадрового 
потенціалу ВНЗ, який дозволяє оцінити особистісні якості та індивідуальні 
особливості професорсько-викладацького складу для формування 
стратегій розвитку ВНЗ. 
 
                                                               Наук.б. 
 
Тугай А.М. та інш. 

     Науково-методичні засади побудови системи маркетингового 
управління кадровим потенціалом вищого навчального закладу / А.М. 
Тугай , А.Ф. Гойко ,М.А. Єлішевич , С.Д. Криштоф , О.І. Воронюк 
// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування 
ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; 
редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 31-39. 
 
   Розкрито науково-методичні засади побудови системи маркетингового 
управління кадрами потенціалом вищого навчального закладу в умовах 
формування відповідного мотиваційного середовища 
 
                                                              Наук.б. 
 
Тугай А.М. та інш. 
    Кадровий потенціал як об'єкт маркетингового управління і фактор 
розвитку конкурентної переваги вищого навчального закладу / А.М. Тугай 
, А.Ф. Гойко , М.А. Єлішевич , С.Д. Криштоф , О.І. Воронюк // Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових 
відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; редкол.: 
С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 46-58. 
 
   Розкрито сутність кадрового потенціалу вищого навчального закладу як 
обєкта маркетингового управління. 
 
                                                             Наук.б. 
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Тугай А.М. та інш. 
    Структурно-функціональний аналіз системи управління кадровим 
потенціалом вищого навчального закладу / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко , М.А. 
Єлішевич , С.Д. Криштоф , О.І. Воронюк // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. 
наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; редкол.: С.А.Ушацький 
(голова) [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 63-69. 
  
  Викладено результати структурно-функціонального аналізу системи 
управління кадровим потенціалом вищого навчального закладу. 
                                                                
                                                                Наук.б. 
 
Тугай А.М. та інш.   
    Теоретико-методологічний підхід до аналізу професійного потенціалу 
професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу / А.М. 
Тугай , А.Ф. Гойко ,М.А. Єлішевич , С.Д. Криштоф , О.І. Воронюк 
// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування 
ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; 
редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 56-61 
 
                                                               Наук.б. 
 
Тугай, А. М. та інш. 
    Діагностична модель "особистість-потенціал-розвиток" - основа 
формування стратегії розвитку кадрового потенціалу вищого навчального 
закладу / А.М. Тугай , А.Ф. Гойко ,М.А. Єлішевич , С.Д. Криштоф , О.І. 
Воронюк // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт.; редкол.: С.А.Ушацький (голова) [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 
86-92. 
 
        Запропоновано теоретико-методологічний підхід до формування 
стратегії розвитку кадрового потенціалу ВНЗ, як ключової складової 
загальної стратегії будь-якого навчального закладу, на основі 
діагностичної моделі "особистість-потенціал-розвиток 
                                                     
                                                     Наук.б. 
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2015 

Тугай, А. М. 

   Водопостачання населених пунктів в умовах значного зниження 
водоспоживання / А.М. Тугай , Ю.М. Пікуль // Проблеми водопостачання, 
водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт.; гол. ред. О.С.Волошкіна. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С.267-273. 
 
  Запропоновані сучасні заходи підвищення ефективності водопровідних 
систем в умовах значного зниження водоспоживання 
 
 
 
 

Наук.б. 

Статті з періодичних видань 
1980 

Тугай, А. М. 

    Невблаганний когкурс //Вечірній Київ. – 1980. – 2 серпня. 
Примірники  відсутні в бібліотеці 

1984 

Тугай, А. М. 

    Реальні дипломні проекти //Прапор комунізму. – 1984. – 4 лютого.  
 
Примірники  відсутні в бібліотеці 

1986 

Тугай, А. М. 

   До лав будівничих: (КІБІ готується до прийому свого нового 
поповнення) // Радянська освіта. – 1986. – 30 березня. 
 
Примірники  відсутні в бібліотеці 
 

1996 

Тугай, А. М. 

    « Ми бачимо свою відповідальність перед державою, а 
реструктуризацію у вузі проводить саме життя» / А. Тугай // Освіта 
України. – 1996. - №17. – (грудень). – С.1-2. 
 
Примірники  відсутні в бібліотеці 
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Тугай, А. М. 

    Студента треба поважати /А.М. Тугай // Урядовий кур’єр. – 1998. - №67. 
– 9 квітня.- (Наука і освіта) 
 
 Примірники  відсутні в бібліотеці 

2001 

Тугай, А. 

    Використання методу фільтраційних опорів для розрахунку підземних 
водозаборів / А. Тугай // Водне господарство України. – 2001. – №1-2. – 
С.26-29. 
                                                                  Наук.б. 
 
Тугай, А. 

    Методика розрахунку фільтраційних опорів свердловин / А. Тугай 
// Водне господарство України. – 2001. – №3-4. – С.27-31. 
 
                                                                    Наук.б. 

2002 

Тугай, А. М. 

   Врахування недосконалості свердловин у розрахунках іх продуктивності 
/ А.М. Тугай // Водне господарство України. – 2002. – №1-2. – С.28-31. 
 
  Наведені результати теоретичних досліджень залежності дебіту 
свердловин від їх недосконалості за ступенем і характером розкриття 
водоносного пласту, Запропонована гідродинамічна модель фільтрації в 
умовах наявності деформацій в при фільтровій зоні свердловин 
                                                                       
                                                                   Наук.б. 
Тугай, А. М. 

   Практичні рекомендації по розрахунку механічного кольматажу фільтрів 
водозабірних свердловин / А.М. Тугай // Водне господарство України. – 
2002. – №3-4. – С.13-17. 
 
Розглянута найбільш поширена в практиці схема робочої частини 
свердловини, що обладнана фільтром різних конструкції з гравійною чи 
іншою обсипкою 

 
 
 

Наук.б. 
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   Проблеми водопостачання в Україні // М + Т. – 2002. - №3. – С.24-26. 
Інтерв’ю з ректором КНУБА  А.М. Тугаєм. 
 
Примірник відсутній в бібліотеці 
 

2003 

Тугай А.М. 

    Столичные новостройки – лучшая реклама для нашого университета  
// Столичная недвижимость. – 2003. - №18.  
Інтерв’ю з ректором КНУБА  А.М. Тугаєм. 
 
Примірник відсутній в бібліотеці 
 

2005 

 

Тугай, А. М. 

   В авангарді української освіти / И. Геращенкова // Архітектура. 
Будівництво. – 2005. - № 14-17. – С.1, 3. 
 
75 років в авангарді української освіти. 
Ректор розповів про здобутки університету за 75років. 
 

2006 

Гойко, А. Ф., Тугай, А. М. 

   Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період 
до 2015 року / А.Ф. Гойко, В.Г. Федоренко, А.М. Тугай // Економіка та 
держава. – 2006. – № 4. – 0,3 д.а. 
 
 
 
 

Наук.б. 

2007 

Тугай, А. М. 

   Держим марку /А.м. Тугай //XXI век Украина. – 2007. - № 10. – С.208-
211. 
  
Примірник відсутній в бібліотеці 
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2008 

Федоренко В.Г.,  Тугай А.М., Гойко А.Ф., Джабейло В.Б. 
    Концепція кластерної політики в Україні / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай, 
А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава. – 2008. – №11. – С.5-
15. 
 
 
 
 

Наук.б. 

Тугай, А. М. 

   КНУБА поєднує теорію з практикою / А. М. Тугай // Будівельний 
журнал. – 2008. – №3. – С.33. 
                                         
Ректор поділився набутим досвідом  в вирішенні проблем освіти.  
 
 
 

Чит з. 

2013 

Чеброва Т. 

   О времени и о себе  // Бульвао Гордона. – 2013. – №12. 19 марта   
 
Примірник відсутній в бібліотеці 

2015 
Тугай, А. М. 

   Фильтрование воды с фитопланктоном на пенополистирольной загрузке 
/ А.М. Тугай, И.С. Кузьмич, Д.В. Чарный // Химия и технология воды. – 
2015. – №4. – С.366-374. 
 
Исследована кинетика задерживания клеток фитопланктона на высоте 
пенополистирольного фильтрующиго слоя. Приведены закономерности их 
извлечения в зависимости от времени и скорости фильтрования 
 
                                                                           Наук.б. 
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Методичні вказівки 
1991 

Тугай, Анатолий Михайлович 

   Водозаборные сооружения: Примеры к выполнению графической части 
курсового проекта: Для студ.спец. 29.08 "Водоснабжение, канализация, 
рациональное использование и охрана водных ресурсов. – Киев : КИСИ, 
1991. – 12с. – б/ц. 
 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  222 прим. 
Читальний зал:  5 прим. 
 

1998 

Тугай, А. М. 

   Методичні вказівки та вихідні дані до виконання курсового проекту 
"Споруди для забору води з підземних джерел": Для студ. спец. 7.0926.01 
"Водопостач. та водовідведення", 7.0921.09 "Споруди і обладна : ння 
водопост. і водовідвед." / Київськ. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : 
КНУБА, 1998. – 17 с. – (Каф. водопост.). – 1грн. 
 
628.1 
Т81 
 

Читальний зал:  5 прим. 
 

1999 

Тугай, А. М. 

   Бурова справа. Буріння свердловин на воду: Текст лекцій / Київськ. держ. 
техн. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КДТУБА, 1999. – 36с. – (Каф. 
водопост.). – 50к. 
 
628.1 
Т81 
 

Читальний зал:  5 прим. 
 

2008 

Тугай, А. М. 

   Водопостачання. Водозабірні споруди : текст лекцій / А.М.Тугай; 
Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2008. – 88с. – 
Вид.№45/1-08. – 9грн69к. 
 



 39

628.1 
Т81 
 

Читальний зал:  5 прим. 
Абонемент:  35 прим. 
 
Повний текст в електронному вигляді 
зберігаеться в Національній бібліотеці 
 ім.. В.І. Вернадського 
 
 
 

2011 

Тугай, А. М. 

   Водозабір підземних вод: методичні вказівки до виконання курсового 
проекту: для студ., які навч. за напрям. підгот. 6.060101 "Буд-во" 
/ А.М.Тугай; Київ. нац. ун-т буд-в і архітектури. – Київ : КНУБА, 2011. – 
48 с. – (Каф. водопостачання). – електронна копія; Вид.№17/3-11. – 
6грн48к. 
 
628.1 
Т81 
 

Читальний зал:  5 прим. 
:  35 прим. 
 

2012 

Тугай, А. М. 

   Бурова справа. Обладнання та механізми: конспект лецій для студ., які 
навч. за напрям. підготовки 6.060101 "Буд-во" / А.М.Тугай; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2012. – 52 с. – Вид.№18/1-12. – 
15грн69к. 
 
   Розглянуто характеристики обладнання і виконання робіт 
основними способами буріння, а також відомості про інші способи 
буріння та сучасні установки, які знаходять своє застосування в 
практиці буріння свердловин на воду. 
Призначено для студентів, які навчаються за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво». 
 
 
628.1 
Т81 
 

Абонемент:  26 прим. 
Читальний зал:  5 прим. 
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2014 

Тугай, Анатолій Михайлович 

   Споруди для забору поверхневих вод : методичні вказівки до виконання 
курсового проекту студентами, які навчаються за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво», спеціальний вид діяльності «Водопостачання та 
водовідведення» / А.М.Тугай, Я.А.Тугай, І,А.Обертас, Ю.М.Пікуль; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 40 с. – (Каф. 
водопостачання та водовідведення). – електронна копія; (Вид.№2_3_14). 
 
628.1 
Т81 
 
Тугай, Анатолій Михайлович 

    Променеві споруди для забору підземних вод : метод. вказ. до виконання 
курсового проекту студентами, які навчаються за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво», спеціальний вид діяльності «Водопостачання та 
водовідведення» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 
2014. – 32 с. – (каф. водопостачання та водовідведення). – електронна 
копія; (Вид.№17_3_14). 
 
628.1 
Т81 
 
Тугай, Анатолій Михайлович 

   Проектування водопровідної мережі (доступно в локальній мережі) : 
метод. вказ. до виконання курсового проекту для студентів, які навчаються 
за напрямом підготовки 6.060101 «Водопостачання і водовідведення» 
/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 52 с. – (Каф. 
водопостачання та водовідведення). – електронна копія; (Вид.№30_3_14). 
 
628.1 
Т81 
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Про Анатолія Михайловича Тугай 

 

2001 

VII Міжнародний рейтинг «Золота фортуна» - Дошка пошани трудової 
еліти //Голос України. – 2001. - №77. – 28 квітня. – С.8-9. 
 
А. Тугай – ректор КНУБА, нагороджений відзнакою «орден» За розбудову 
України» ім.. Михайла Грушевського » IV ступеня, стели та Диплома. 
 
 

2003 

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 

2003 року: Указ Президента України від 23 грудня 2003 р. № 1480 / 2003 
//Урядовий кур’єр. – 2003. - № 248. – 31 грудня. – С.14-16. 
 
 
Тугай Анатолій Михайлович   

    Роки, прожиті творчо – це молодість! Навіть якщо років таких 65 //Вода і 
водоочисні технології.- 2003. - № 1. – С.63-68. 
(Життєвий шлях ректора КНУБА) 
 

2005 

 

   Вчені академії наук вищої школи України 1992-2005 рр. / за ред. 
М.І.Дубини; Академія наук вищ. школи України. – Харків : НТУ "ХПІ", 
2005. – 331с. : іл. – 90грн. 
 
Тугай Анатолій Михайлович: С.276. 
378 
В90 
 

ІБВ:  1 прим. 
 

 
     Державні службовці та промисловці, нагороджені почесними 
відзнаками Українського фонду науково-економічного та юридичного 
співробітництва //Український фонд науково-економічного та юридичного 
співробітництва. – 2005. – С.10. 
 
Тугай Анатолій Михайлович  - Хрест пошани 
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2008 

     Майже чверть століття очолює КНУБА…/ І.Геращенкова // Освіта 
України. – 2008. - №23. – 25 березня. – С.15. 
 
Тугай Анатолій Михайлович   

 
2010 

   Професори Київського національного університету будівництва і 
архітектури (1930-2010): довідник / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; 
редкол.: В.О.Пермяков [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНУБА, 
2010. – 136 с. : іл. – (Присвячується 80-річчю КНУБА). – 12грн. 
 
Тугай Анатолій Михайлович:  С.114-115. 
378 
П84 
 

Наук. б-ка:  1 прим. 
 

     Завжди на пульсі життя /І. Геращенкова // Освіта України. – 2010. - 
№17. – 2 березня. – С.7. 
Тугай Анатолій Михайлович  - ректор КНУБА 
 

2016 
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 Стремительно уходит из жизни наше 
поколение, рожденное до войны, и так 
много сделавшее за свою жизнь для нашей, 
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тогда еще великой страны, но и для молодой страны тоже. 

 Девять дней, как ушел из жизни наш товарищ и одноклассник Тугай 
Анатолий Михайлович. Человек с большой буквы, патриот Украины, ученый, 
бессменный ректор на протяжении почти 30 лет одного из ведущих 
университетов г. Киева и страны. 
 Заложенные в те далекие военные и послевоенные годы родителями 
Анатолия гены и жизненные ростки добра, трудолюбия, доброжелательности в 
полной мере, как и подобает крестьянскому сыну, раскрылись в школе и далее в 
Киевском государственном университете строительства и архитектуры, 
которому покойный отдал всю свою сознательную жизнь. 

 Послевоенная школа – не парты, а наспех сколоченные козлы, не чернила, 
а настой бузины, не тетради , а лишь бы был клочок бумаги. В 1945 году первый 
класс пополнился и десятилетними и шестилетними. Но тяга к знаниям была 
такая ,как в шестидесятые у молодежи к космонавтике. 

 В 1952 в наши два восьмых класса Плиевской средней школы на 
Мироновщине влился целый поток ребят из окружающих сел 20-ти 
километрового радиуса, в т.ч. и 12 учеников из рядом расположенного с. 
Македоны. Македоны отличались от своих сверстников 
воспитанностью, спортивностью и другими положительными качествами. Это 
как бы была свежая кровь. Среди них в пятнадцатилетнем возрасте отличался 
Анатолий – серъезный, безконфликтный, добрый и главное, справедливый, с 
хорошими задатками в учебе. Он уже тогда для нас пацанов был предметом 
глубокого подражания. 

 После школы пути школьных товарищей разошлись и первый сбор 
одноклассников произошел в 1975 году. Зрелые, но все еще молодые, буквально 
все с высшим образованием. Наша встреча светилась радостью и 
приветливостью. И такие встречи проводились в школе каждые пять лет. 

 Инициатором  которых всегда был Анатолий Михайлович. Несмотря на 
неимоверную занятость, он всегда был в нашем коллективе душой и сердцем 
компании. 

 Вплоть до 2000 года в таких встречах принимали участие и наши учителя, 
но все меньше и меньше. Однажды на такую встречу полным автобусом 
«икарус» прибыл весь руководящий состав КИСИ: деканы, зав.кафедры, 
проректора. Это был праздник, который, возможно, бывает раз в жизни. И 
многие другие встречи, на юбилеях в институте, всегда проходили незаурядно и 
с присущим для нас юмором. 
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 Школа была постоянно под его опекой, достаточно сказать, что первый 
компьютерный класс в области в начале двухтысячных был его усилиями 
подарен родной школе. 

 Авторитет, спокойствие, не выпячивать себя, быть равным среди 
однокашников, вставить разумное слово или мысль, поддержать юмором, 
светится добром, таким он останется в нашей памяти школьных друзей. 

Вечная память тебе, Анатолий, и царство небесное. 

Виктор Гузий 

Однокласник 
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