
ЗВІТ 

про виконання наукової роботи кафедри містобудування за 2020 р. 

1. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності підрозділу  
На кафедрі викладають: 6 професорів: докт. арх., завідуюча кафедрою Шебек Н.М., докт. 

арх. Дьомін М.М., докт. геогр.н. Палеха Ю.М., докт. арх. Устінова І.І., канд. арх., заслужений арх. 

України Сєдак О.І., канд. арх. Яблонська Г.Д.; 10 доцентів: канд. арх. Василенко Л.Г., канд. арх. 

Войко Н.Ю., канд. арх. В’язовська А.В., канд. арх. Дзиба А.А., канд. арх. Зінов’єва О.С., канд. арх. 

Шпаковська В.Т., Жолтовський В.В., Лисюк Г.Г., Носенко Г.А., Третяк М.Е.; 3 старші викладачі: 

Іносова Т.Ю., Ларіонова М.А., Сингаєвська М. А.; 3 асистенти: Вовчок Л.Л., Колмаков Є.О., 

Шевченко Т.В. 

Серед викладачів кафедри є дійсні члени та члени-кореспонденти Академії архітектури 

України, Академії будівництва України, члени Міжнародної академії архітектури, ІКОМОS, 

ISOCARP тощо. 

Під керівництвом доктора архітектури, професора Н.М. Шебек на кафедрі виконується 

науково-дослідна робота за темою «Проблеми формування та перспективи розвитку 

архітектурно-містобудівних і ландшафтних об’єктів», № держреєстрації 0117U005341. Підставою 

до виконання є наказ КНУБА №225 від 25.05.2018; термін виконання – з січня 2018 по грудень 

2023 р.  

Завідувач кафедри д-р арх., проф. Н.М. Шебек є членом редакційної колегії науково-

технічної збірки «Сучасні проблеми архітектури і містобудування» (Україна) та наукового 

періодичного видання Transfer of Innovative Technologies (Підводні технології. Промислова та 

цивільна інженерія) (Україна). Проф. М.М. Дьомін є членом редакційної колегії науково-

технічного видання «Сучасні проблеми архітектури та містобудування» (Україна) і наукового 

періодичного видання «Transfer of Innovative Technologies» (Україна). Проф. Палеха Ю.М. є 

головним редактором наукової збірки «Досвід та перспективи розвитку міст України» (ДП 

ДІПРОМІСТО). Проф. І.І. Устінова в 2020 р. є членом редакційної колегії збірки матеріалів 

міжнародної наукової конференції Euro-eco-Hannover 2020 International simposium “Environmental 

and engineering aspects for sustainable living” (Ганновер, Німеччина, 27 травня 2020). 

В рамках міжнародного співробітництва кафедри містобудування з Амстердамським 

університетом прикладних наук (AUAS, Amsterdam University of Applied Sciences), амстердам, 

Нідерланди, по програмі міжнародної академічної мобільності Erasmus+ KA107-F5E6D489 в 2020 

р. відбулися 2 заходи:  

27.01.2020– 1.02.2020 відбулось стажування в Амстердамському університеті прикладних 

наук викладачів кафедри містобудування проф. Шебек Н.М. та ст.викл. Сингаєвської М.А. Мета 

академічної мобільності полягала в порівнянні підходів до навчання та містобудівних наукових 

досліджень в КНУБА та AUAS; з’ясуванні містобудівних проблем, з якими стикаються 

Амстердам і Київ; обговоренні методів, які обидва вищих навчальних заклади застосовують для 

підготовки майбутніх фахівців, здатних вирішувати ці проблеми; окресленні шляхів майбутньої 

спільної діяльності; налагодженні міжособистісних контактів. 

24.02.2020 – 28.02.2020 проф. Шебек Н.М. було організовано і проведено стажування 

викладачів Амстердамського університету прикладних наук Ендрю Свіцера і Сандри Б. Бос на 

архітектурному факультеті КНУБА. Тема стажування: «Розробка міждисциплінарних навчальних 

програм». Під час участі в програмі академічної мобільності відбулися розмови з 33 

співробітниками КНУБА та їх партнерами. Науково-педагогічна робота під час участі в програмі 

академічної мобільності включала ознайомлення з організаційною структурою та матеріально-

технічною базою університету; ознайомлення з навчальними програмами та методиками 

освітньої та науково-дослідної діяльності, які застосовуються на архітектурному факультеті 

КНУБА; прослуховування і читання лекцій; участь у тренінгах та професійних дискусіях; огляд 

нових житлових районів Києва; знайомство з науковими проектами, у яких задіяні співробітники 

КНУБА та їх партнери; ознайомлення з діяльністю Державного підприємства «Український 

державний науководослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя»; 

відвідування проектних і громадських організацій; обговорення перспектив подальшого 

співробітництва між навчальними закладами. 



20.02.2020 в Національній спілці архітекторів України в м. Києві відбувся науковий 

семінар: "Пасіонарій просторового планування України", присвячений пам’яті Юрія 

Миколайовича Білоконя. У науковому семінарі взяли участь викладачі кафедри 

містобудування, декан архітектурного факультету, співробітники Українського державного 

науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, запрошенні. 

У виступах присутні високо оцінили внесок Ю. М. Білоконя у розбудову просторового 

планування України, вітчизняної архітектурно-містобудівної науки і освіти. На науковому 

семінарі були заслухані та обговорені доповіді професора Вадимова В. М., професора Дьоміна М. 

М., професора Шебек Н. М., професора Кащенка О. В., професора Палехи Ю. М., Економова А. О. 

та інших науковців і фахівців. Слід відзначити, що на науковому семінарі було порушено питання 

про розвиток співпраці ДІПРОМІСТО і кафедри містобудування КНУБА в рамках роботи 

навчально-науково-виробничого комплексу «Архмістобуд».   

Видано збірку тез доповідей ІІ науково-практичної конференції «Містобудування: 

проблеми і перспективи розвитку», присвяченої 90-річчю КНУБА. 

(http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf ) 

Проф. Устінова І.І. пройшла наукове стажування в Інституті Урбаністики з 27 січня по 

28 лютого 2020 (180 годин). 

Доц. Желтовський В.В. пройшов стажування для підвищення кваліфікації в  

«Українському державному науково-дослідному інституті проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. 

Ю. М. Білоконя». 

 

2. Науково-проектні розробки викладачів кафедри містобудування у 2020 році. 

Викладачі кафедри містобудування впроваджують свої наукові розробки в архітектурну 

діяльність, містобудівні документи, проекти територіального розвитку, нормативні документи, а 

також виконують фахову консультативну діяльність для науково-проектних та адміністративних 

установ і організацій. 

 

ПІБ 

викладача 
Назва розділу Назва роботи Організація 

Палеха Ю.М. Всі розділи Моніторинг Генеральної 

схеми планування 

території України за 2019 

рік 

Мінрегіон України 

Місце області у 

планувальному каркасі 

України. Демографічний 

прогноз 

Внесення змін до схеми 

планування території 

Дніпропетровської області 

Дніпропетровська ОДА 

Всі розділи Схема планування 

території Степанецької 

ОТГ Черкаської області 

Степанецька селищна 

рада 

Всі розділи Технічна документація з 

нормативної грошової 

оцінки земель м.Кривий Ріг 

Криворізька міська рада 

І.І. Устінова Реконструкція застарілого 

житлового фонду: 

термінологія, класифікація, 

методи 

Звіт про НДР / Інститут 

Урбаністики. – К., 2020. –

111с. – Інв. № ПКР-78-

09/10/19-16-НДР/Метод. 

Депонована робота 

Інститут Урбаністики 

А.М. 

Плешкановськ

а, С.П. Бірюк, 

Д.С. 

Кузнецова,  

І.І. Устінова, 

В.В. Ходос 

Дослідно-аналітична частина 

(розділи 5, 6) Аналіз 

закордонного досвіду 

реалізації реконструкції 

застарілого фонду 

Проект «Програми 

комплексної реконструкції 

кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового 

фонду в Києві», Етап І 

Інститут Урбаністики 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf


Шевченко Т.В. Архітектурні концепції (крім 

1 черги, починаючи з 2-ї 

черги), планування, 

концепція генерального 

плану, курування 

ландшафтних рішень 

ЖК «Park Lake City», Київ DIM development 

(девелоперська 

компанія), 
Агенство елітної 

нерухомості 

Kievstandard 

АР (Архітектурні рішення), 

генеральний план 

Офісна будівля в 

кондитерському комплексі 

Вацак в Могилів 

Подільському 3 000 кв.м 

Геннадій Вацак,Orange 

studio 

Дизайн-проект Квартири, МЗК (місця 

загального користування), 

зона відпочинку на даху в 

ЖК “Фламінго” 5 пов. ОАЕ 

Дубай 

Приватний замовник з 

2018 р.-2020р. 

АР (Архітектурні рішення) Адміністративна будівля 

ЖК Park Lake City 250 кв.м 

DIM development 

(девелоперська 

компанія), 
Агенство елітної 

нерухомості 

Kievstandard 

 

3. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у                                                   

2020 році у зарубіжних виданнях: 

 

№ 

з/

п 

Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки) 

роботи 

Статті, тези доповідей 

1. Ustinova I., 

Trakhtengerz Gr. 

Public Health and 

Air Pollution in the 

Context of 

Sustainable Urban 

Development. 

Archiv Euromedica 2020 

http://www.ewg-board.eu/archiv-

euromedica/euromedica_01_2020/a_31_03_ 

2020_ARTICLE_01.pdf  

Web of Science 

vol. 10, num. 1. 

Р. 6-11 

2. I.Ustinova 

 
Density dependent 

mechanisms of 

self-regulated 

development of 

regions in the 

context of 

economic 

digitalization 

 

International scientific conference «Economy 

Digitalization: Processes, Strategies, 

Technologies».  

January 24th 

2020, the Jan 

Kochanowski 

University in 

Kielce 

(Republic of 

Poland). –Р. 

101-104. 

3. I. Ustinova, 

G. Aylikova 

 

Landscape Planning 

as an Ecological 

Basis of Territorial 

Planning, 

Experience of 

Germany and 

Ukraine 

Euro-eco-Hannover 2020 

International simposium “Environmental and 

engineering aspects for sustainable living”,  

http://www.ewg-board.eu/daten/euro-

eco2020/broshure-ECO2020-14.pdf 

27 May 2020, р. 

31 – 32 

4. І. Ustinova, Gr. 

Trakhtengerz 

 

Air pollution and 

public health in the 

context of 

Sustainable 

Development 

Euro-eco-Hannover 2020 

International simposium “Environmental and 

engineering aspects for sustainable living”  

http://www.ewg-board.eu/daten/euro-

eco2020/broshure-ECO2020-13.pdf  

27 May 2020, р. 

29 - 30 

http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/euromedica_01_2020/a_31_03_
http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/euromedica_01_2020/a_31_03_
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-14.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-14.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-13.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-13.pdf


5. Проф. 

Шебек Н. М., 

проф. 

Тімохін В. О., 

проф. 

Третяк Ю. В., 

ас. 

Колмаков Є.О., 

асп. 

Ольховець О.Д 

Sustainable 

development and 

harmonization of 

the architectural 

environment of 

cities 

 

The International Conference on Sustainable 

Futures: Environmental, Technological, Social 

and Economic Matters (ICSF 2020), Kryvyi 

Rih, Ukraine, Edited by Semerikov, S.; 

Chukharev, S.; Sakhno, S.; Striuk, A.; 

Osadchyi, V.; Solovieva, V.; Vakaliuk, T.; 

Nechypurenko, P.; Bondarenko, O.; 

Danylchuk, H. 

https://www.e3s-

conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e

3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_090

01.html  

Scopus та ін.  

E3S Web of 

Conferences, 

Volume 166, 

id.09001 

 

 

4. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених. 
На кафедрі містобудування навчаються 5 аспірантів: 

 Каранда А.О. (керівник к.арх., доц. Войко Н.Ю.). Тема дослідження: «Методи 

ландшафтно-планувальної організації спеціалізованих культурно-пізнавальних парків»; 

  Дзиба В.О. (керівник д.арх., проф. Шебек Н.М.). Тема дослідження: «Принципи 

динамічної адаптації інноваційної інфраструктури поселень» 

  Гамаля А. (керівник к.арх., доц. Войко Н.Ю.). Тема дослідження: «Ландшафтно-

планувальна організація «зеленої» пішохідної мережі в структурі міст»; 

 Мацьоха А.С. (керівник д.арх., проф . Устінова І.І.). Тема дослідження: «Методи 

ландшафтної організації буферних зон об’єктів культурної спадщини» 

 Іваницька І.І. (керівник к.арх., доц. Войко Н.Ю.). Тема дослідження: «Принципи 

ландшафтно-планувальної організації сучасних еко-поселень» 

 

Студенти і аспіранти кафедри приймають участь у професійних конкурсах, виставках і 

конференціях. 

5 – 29 лютого 2020 року в Центрі Української Культури та Мистецтва (м. Київ, вул. Хорива, 

19-В) в межах проекту «Земні крила України» відбулась виставка «Вітряки в графічних роботах 

студентів КНУБА». Організатори заходу: кафедра містобудування архітектурного факультету 

Київського національного університету будівництва і архітектури та Центр Української Культури та 

Мистецтва. В експозиції представлені роботи студентів з фондів кафедри містобудування 

архітектурного факультету КНУБА, створені в 2018 – 2019 навчальному році, а також художні твори 

доцента Г. А. Носенко та асистента М. А. Ларионової.  

В межах цієї виставки, 19 лютого 2020 року в Центрі Української Культури та Мистецтва 

відбулась творча зустріч організаторів та учасників виставки з викладачами Київського 

національного університету будівництва і архітектури, Амстердамського університету прикладних 

наук, а також із співробітниками Національного музею народної архітектури та  побуту України в с. 

Пирогів, членами Національної спілки журналістів України (НСЖУ), Національної спілки 

художників України (НСХУ), Міжнародного млинологічного товариства, з представниками інших 

громадських організацій та журналістами. Учасники творчої зустрічі говорили про вагомість 

естетичного і патріотичного виховання молоді, про важливість залучення  першокурсників до 

вивчення пам’яток архітектури України, про вітряки як вид культурної спадщини, про необхідність 

їх збереження, дослідження і відновлення, про значення виставки для популяризації освітніх програм 

КНУБА. 

Студентка кафедри містобудування Ірина Євтушенко, група Арх-41 Б, вийшла у фінал 

міжнародного конкурсу "INSPIRATION HOSTEL 2019", що проходив у лютому 2020 р. на 

платформі http://competitions.archi/. Проект Готелю натхнення, розроблений під керівництвом 

старшого викладача кафедри містобудування Т. Ю. Іносової.  

Студенти кафедри містобудування прийняли участь в архітектурному студентському 

конкурсі Steel Freedom 2020 https://steelfreedom.ua/ua/gallery-pivfinalisty-2020/ : 

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html
http://competitions.archi/
https://steelfreedom.ua/ua/gallery-pivfinalisty-2020/


Денисенко В. (31а), в команді з Баняс А., Проценко А., Алексеєва М., 52а. Куратор - Устінова 

І.І., півфінал; 

Мехед О. (41б), Цигіпало О. (41а). Куратор – В’язовська А.В., півфінал; 

Азарова Є., Чупринка П. (41 а). Куратор –Третяк М.Е., півфінал; 

Галіпчак О., Мейер В.(31б), Грищук С., Пархомчук М., фінал; 

Швед А., Дерпа Р., Голубева І. (41б), Остошко Д., Кошелюк В. Куратор – Іносова І.І., фінал, 

ІІІ місце; 

В конкурсі MicroHome 2020 прийняли участь студ. Парфенюк Г., Волох Є. (31б), куратор - 

В’язовська А.В. Проект прийнято до участі і очікує на результат голосування журі. 

У жовтні 2020 р. відбулась виставка графічних робіт студентів першого курсу гр. Арх-11б 

«Мої враження від скансену у с. Пирогів». Місце проведення – хол архітектурного факультету 

КНУБА. 

Проф. Шебек Н.М. була керівником студентських доповідей: 

 на Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Еволюція уявлень  в 

архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє»: 16–17 листопада 2020 р. м. Харків, ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова – студ.  1.Вигнан Ю.Ю., 2.Кравченко А.О. , 3.Михіденко М.О., 4. Пугаєва 

Є.П.; 

 на ХІ Всеукраїнській науковій конференції «Сучасна архітектурна освіта: Концептуальність 

архітектурної творчості» 19 листопада 2020 р., м. Київ, КНУБА: 1.Пугаєва Є.П., 2.Туровець О.Ю.  

 на І Міжнародній науково-практичній конференції «Просторове планування: 

містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади» (19 листопада 2020 р., м. 

Київ): 1.Сенів О.Т., 2.Туровець О.Ю.; 

 на I науково-практичній конференції «Містобудування: проблеми і перспективи розвитку» 

25 березня 2020 р., м. Київ, КНУБА: 1.Бондаренко К. Р., 2.Вигнан Ю. Ю., 3.Ковтонюк А. І., 

4.Комендант М. В., 5.Кузнєцова А. Є., 6. Михіденко М. О., 7. Павленко О. М., 8.Сушицький 

О. С., 9.Фецак В. В., 10. Шкурупій Д. О. 

Під керівництвом проф. Устінової, студ. Зузяк А.Б., Комендант М.В. підготували доповіді 

для І МНПК «Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні 

засади», 19 листопада 2020, Київ. 

 

5. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 
З метою наближення навчального процесу до проектної практики ще в 1985 р. була створена 

філія кафедри містобудування в найбільшому за фахом проектному інституті «ДІПРОМІСТО».  

Багаторічний позитивний досвід співпраці інституту «ДІПРОМІСТО» з кафедрою містобудування 

надав підстави для утворення відповідно до Положення Міносвіти і науки України навчально-

науково-виробничого комплексу «Архмістобуд», затверджений наказом Міністра освіти і науки 

України за № 269 від 03.07.2000 р. Комплекс істотно сприяє розвитку наукової та навчально-

методичної роботи кафедри на сучасному етапі, навчального процесу, проведенню проектних 

практик,  працевлаштуванню студентів і випускників кафедри. 

З метою наближення студентів до проблем архітектурно-містобудівної практики, їх 

працевлаштування, оновлення тематики курсових і дипломних проектів кафедра буде і надалі 

підтримувати творчі зв’язки з проектними та науково-дослідними організаціями, органами державної 

влади та місцевого самоврядування і фірмами. Серед них: Державне агентство України з управління 

зоною відчуження, Київська міська державна адміністрація, Національний музей народної 

архітектури і побуту в м. Києві, Державне підприємство «Український науково-дослідний і 

проектний інститут цивільного будівництва», Комунальне підприємство виконавчого органу КМДА 

по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва  «Плесо», Українська секція 

DOCOMOMO (Міжнародна робоча група з документації та консервації будівель, визначних місць та 

об’єктів містобудування сучасного руху), інженерно-будівельна компанія Rauta, Науково-виробниче 

об’єднання «Міжнародний медичний центр» та мережа клінік інтегративої медицини «СмартМед» 

тощо. 

 

 

 



6. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
 

Країна 

партнер                 

(за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати та 

публікації 

Нідерланди Амстердамський 

університет 

прикладних наук 

Розробка 

міждисциплінарних 

навчальних програм 

(прослуховування і 

читання лекцій, 

участь у тренінгах 

та професійних 

дискусіях) 

Програма  

міжнародної 

академічної 

мобільності 

Erasmus+ KA107-

F5E6D489 

З 01-08-2019 до  

31-07-2022 

Підвищення 

кваліфікації 

викладачів, 

публікації 

викладачів у 

збірнику 

«Досвід та 

перспективи 

розвитку міст 

України» 

Україна, 

виступи на 

конференціях. 

Азербайджан Азербайджанський 

архітектурно-

будівельний 

університет 

Науково-видавнича 

діяльність 

Договір про творчу 

співдружність до 

2020 року 

Видавництво 

навчальних 

посібників та 

публікації 

викладачів та 

аспірантів в 

збірнику 

«Урбаністика» 

та «Досвід та 

перспективи 

розвитку міст 

України» 

Україна 

Італія Архітектурний 

інститут у 

Флоренції 

Участь у науковій 

роботі навчального 

процесу та в 

проведенні 

студентських 

воркшопів 

Договір про творчу 

співдружність 

факультету до 2020 

року 

Участь у 

студентських 

конкурсах 

присвячених 

благоустрою 

та озелененню 

територій 

архітектурного 

факультету у 

Флоренції 

Італія-Росія Римський інститут 

архітектури та 

МАРХИ 

Участь у програмі 

охорони й 

збереження 

пам’яток 

архітектури в стилі 

конструктивізму 

Договір про творчу 

співдружність з 

архітектурним 

факультетом КНУБА 

до 2020 року 

Проведення 

двох науково-

практичних 

конференцій в 

Києві  

 

 

27 січня – 1 лютого 2020 року завідувачка кафедри містобудування, доктор архітектури, 

професор Н. М. Шебек та старший викладач М. А. Сингаєвська в рамках програми міжнародної 

академічної мобільності Erasmus+ KA107-F5E6D489 відвідали Амстердамський університет 

прикладних наук / Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) у м. Амстердам, Нідерланди. 
Під час участі в програмі академічної мобільності відбулися розмови з 17 співробітниками 

Амстердамського Університету прикладних наук та їх партнерами. Науково-педагогічна робота під 

час участі в програмі академічної мобільності включала ознайомлення з організаційною структурою 

та матеріально-технічною базою університету; ознайомлення з навчальними програмами та 

методиками освітньої та науково-дослідної діяльності, які застосовуються на факультеті прикладних 

суспільних наук та права і на технологічному факультеті AUAS; прослуховування і читання лекцій; 

участь у тренінгах та професійних дискусіях; огляд нових та реконструйованих житлових районів 



Амстердаму; знайомство з науковими проектами, у яких задіяні співробітники AUAS та їх партнери; 

обговорення перспектив подальшого співробітництва між навчальними закладами. 

 

24 – 28 лютого 2020 року в рамках програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+ 

KA107-F5E6D489 викладачі Амстердамського університету прикладних наук / Amsterdam 

University of Applied Sciences (AUAS) у м. Амстердам, Нідерланди, Ендрю Свіцер і Сандра Б. Бос 

відвідали архітектурний факультет КНУБА. Мета академічної мобільності полягала в 

порівнянні підходів до навчання та містобудівних наукових досліджень в КНУБА та AUAS; 

з’ясуванні містобудівних проблем, з якими стикаються Амстердам і Київ; обговоренні методів, які 

обидва вищих навчальних заклади застосовують для підготовки майбутніх фахівців, здатних 

вирішувати ці проблеми; окресленні шляхів майбутньої спільної діяльності; налагодженні 

міжособистісних контактів. 

Колег з Нідерландів познайомили з результатами своєї професійної діяльності:  

- декан архітектурного факультету доктор архітектури, професор О. В. Кащенко;  

- представники кафедри містобудування – завідувачка кафедри, доктор архітектури, професор 

Н. М. Шебек; старший викладач М. А. Сингаєвська; доктор архітектури, професор І. І. Устінова; д. г. 

н., професор Ю. М. Палєха; канд. архітектури, професор Г. Д. Яблонська; канд. архітектури, доцент 

О. С. Зінов’єва; канд. архітектури, асистент А. В. В’язовська; доцент В. В. Желтовський; магістранти 

А. Карапетян, А. Кузнєцова, М. Михиденко, М. Комендант;  

- представники кафедри дизайну архітектурного середовища – завідувач кафедри, доктор 

архітектури, професор В. О. Тімохін; канд. архітектури, асистент М. В. Гарбар;  

- представники кафедри інформаційних технологій в архітектурі – завідувач кафедри, доктор 

архітектури, професор В. В. Товбич; канд. архітектури, доцент О. М. Козакова; доцент С. В. 

Михальченко; аспірант О. Д. Ольховець; магістрант А. Монастирецька;  

- представник кафедри рисунка та живопису доктор архітектури, професор Ю. В. Третяк. 

 

7. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась спільно з 

науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих 

академій наук – відсутня. 

 

8. Заходи, здійснені спільно з Київською міською державною  адміністрацією та спрямовані 

на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб. 
Кафедра містобудування тісно співпрацює з Київською міською державною адміністрацією.   

Професор кафедри містобудування Дьомін М.М є членом архітектурно-містобудівної ради 

при Головному управлінні містобудування та архітектури м. Києва. Викладачі та студенти 

приймають участь в київському муніципальному проекті:  «Київ Самобутній», який  націлений на 

збереження історичного середовища Подолу та Дніпровських схилів а також реабілітацію міського 

простору на новому якісному рівні. 

 

9. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого 

часу викладачів. 
Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження теорії й методології містобудування і 

ландшафтної архітектури, та актуальних проблем містобудівної практики. 

В грудні 2017 року було зареєстровано тему науково-дослідної роботи кафедри 

містобудування – «Проблеми формування та перспективи розвитку архітектурно-містобудівних і 

ландшафтних об’єктів» на період 2018-2023 рр. (№ держреєстрації 0117U005341). 

В межах цієї комплексної науково-дослідної теми розробляються окремі наукові напрямки: 

• Регіональне планування – керівник: доктор географічних наук, віце-президент 

Українського географічного товариства професор Ю.М. Палеха; 

• Планування та забудова міст – керівник: доктор архітектури, професор, Лауреат 

Державної премії України в галузі архітектури, Заслужений архітектор України Дьомін М.М.; 

• Гармонізація міських планувань і архітектурного середовища поселень – керівник: 

доктор архітектури, професор, зав. кафедри містобудування КНУБА Н.М. Шебек; 

• Екологічні проблеми містобудування – керівник: доктор архітектури, професор І.І. 

Устінова; 

• Ландшафтна архітектура – керівник: кандидат архітектури, доцент Н.Ю. Войко.  



• Формування безбар’єрного середовища – керівник: кандидат архітектури, доцент В.Т. 

Шпаковська. 

 

Над кандидатськими дисертаціями працюють співробітники кафедри:  

- старший викладач Сингаєвська М.А. (керівник к.арх., доц. Василенко Л.Г.). Тема 

дослідження: «Науково-теоретичні засади впливу авангардної архітектури на сучасну архітектуру 

України»; 

- асистент Колмаков Є.О. (керівник д.арх., проф. Шебек Н.М.). Тема дослідження: 

«Принципи архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів у містах 

України». 

Завідувач кафедри д-р арх., проф. Н.М. Шебек є членом редакційної колегії науково-технічної 

збірки «Сучасні проблеми архітектури і містобудування» (Україна) та наукового періодичного 

видання Transfer of Innovative Technologies (Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія) 

(Україна). Проф. М.М. Дьомін є членом редакційної колегії науково-технічного видання «Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування» (Україна) і наукового періодичного видання «Transfer of 

Innovative Technologies» (Україна). Проф. Палеха Ю.М. є головним редактором наукової збірки 

«Досвід та перспективи розвитку міст України» (ДП ДІПРОМІСТО). 

 

Викладачі кафедри приймали участь у фахових міжнародних та державних конференціях та 

семінарах: 
ПІБ викладача Назва доповіді Назва конференції, 

семінару 

Дата і місце 

проведення 

конференції, 

семінару 
Доц. Дзиба А.А. Кам’янисті сади як 

перспективний напрямок 

ландшафтному дизайні. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасні проблеми ведення 

сільського та лісового 

господарства в умовах 

глобальної зміни клімату» 

11 березня, 2020 р. 

м. Житомир 

The natural heritage of the 

protected areas formed in the 

second half of the 20st century 

in Ukrainian Polissya 

9th LE: NOTRE Landscape 

Forum 2020 

 

21th of April 2020 

Bratislava, Slovakia 

Живцювання форзиції 

європейської (Forsythia 

europaea Deg.et Bald) в 

умовах закритого ґрунту. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, магістрів, 

аспірантів, молодих вчених і 

викладачів «Лісівнича освіта 

і наука: стан, проблеми та 

перспективи розвитку». 

26 березня 2020 р., 

м. Малин 

Особливості влаштування 

альпінаріїв. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, магістрів, 

аспірантів, молодих вчених і 

викладачів «Лісівнича освіта 

і наука: стан, проблеми та 

перспективи розвитку». 

26 березня 2020 р., 

м. Малин 

Формування парку-памятки 

садово-паркового мистецтва 

«Новоставський 

дендропарк». 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Дослідження лісових та 

урбанізованих екосистем для 

забезпечення сталого 

розвитку» 

22 вересня, 2020 

р., м. Київ 

Створення колекції 

культиварів Ginkgo biloba L.  

(на прикладі державного 

дендрологічного парку 

«Олександрія» НАН України) 

Перша міжнародна наукова 

конференція «Пріоритетні 

напрямки дослідження 

Голонасінних у сучасних 

умовах» (присвячена пам’яті 

21–22 жовтня 2020 

року 



д.б.н. С.І. Галкіна на честь 

70-річчя від дня народження) 

Дендрофлора ботаніко-

географічної ділянки 

«Японія, Китай» 

Березнівського 

дендрологічного парку. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Садово-парковий ландшафт 

і декоративне 

фіторізноманіття очима 

дослідників» 

12 листопада, 

2020 р., м.Київ 

Особливості використання 

систем гідропоніки в 

тепличних комплексах 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Садово-парковий ландшафт 

і декоративне 

фіторізноманіття очима 

дослідників» 

12 листопада, 

2020 р., м.Київ 

Проф. Палеха 

Ю.М. 

Функціональні типи 

територій та нові підходи до 

просторового планування 

Інноваційні технології у 

плануванні територій 

1 -3.10.2020, м. 

Одеса 

Проф. Устінова 

І.І. 

Transformation of the 

ukrainian towns within post-

chornobyl and 

рost-totalitarian «transitional» 

period 

VI International Scientific and 

Practical Conference 

 

Transfer of Innovative 

Technologies 

May 20-21, 2020, 

Kyiv, online Kyiv - 

Jangsu - Zabrze 

 

 

Екологічне світосприйняття в 

архітектурно-урбаністичній 

освіті 

Всеукраїнська НК 

«Співпраця українських 

університетів і національної 

спілки архітекторів у 

розвитку архітектурно-

містобудівної освіти»  

24-25 листопада 

2020, м. Харків 

Устінова І.І., 

Мацьоха А.С. 

Ландшафтна організація 

громадських просторів як 

засіб адаптації міст до змін 

клімату 

Міжнародний екологічний 

форум «Еко Форум – 2020» 

15-17 жовтня 

2020, м. 

Запоріжжя 

Устінова І.І., 

Дьомін М.М. 

Реінтеграція зони відчуження 

Чорнобильської АЕС 

засобами територіального 

планування 

Урбаністичний форум 2020. 

Перша МНПК «Просторове 

планування: 

містопланування, 

архітектура, політичні та 

соціокультурні засади» 

19 листопада 

2020, Київ 

Устінова І.І., 

Зузяк А.Б. 

Значення реновації 

промислових територій у 

вирішенні питань 

формування комфортного 

сучасного середовища 

історичних міст 

IV МНПК «Архітектура 

історичного Києва. Історія – 

теорія – практика» 

20 листопада 2020 

Проф. 

Шебек Н.М.  

 

Спільні тенденції розвитку 

архітектурно-містобудівної 

освіти в Нідерландах і 

Україні 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Еволюція 

уявлень  в архітектурній і 

художній освіті: Погляд в 

майбутнє» 

16–17 листопада 

2020 р. м. Харків, 

ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова 

Проф. 

Шебек Н.М.,   

студ. 

Вигнан Ю.Ю. 

Особливості формування 

привабливого середовища 

інноваційних осередків 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Еволюція 

уявлень  в архітектурній і 

художній освіті: Погляд в 

майбутнє» 

16–17 листопада 

2020 р. м. Харків, 

ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова 

Проф. 

Шебек Н.М.,  

студ.      

Кравченко А.О. 

На шляху до паркового 

мистецтва 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Еволюція 

уявлень  в архітектурній і 

16–17 листопада 

2020 р. м. Харків, 

ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова 



художній освіті: Погляд в 

майбутнє» 

Проф. 

Шебек Н.М.,  

студ. Пугаєва 

Є.П. 

Вплив навчальної дисципліни 

«Естетика містобудування» 

на підвищення якості 

міського середовища 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Еволюція 

уявлень  в архітектурній і 

художній освіті: Погляд в 

майбутнє» 

16–17 листопада 

2020 р. м. Харків, 

ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова 

Проф. 

Шебек Н.М.  

Концептуальне проектування 

містобудівних об’єктів в 

освіті архітекторів 

ХIІ Всеукраїнська наукова 

конференція «Сучасна 

архітектурна освіта: 

Концептуальність 

архітектурної творчості» 

19 листопада 2020 

р., м. Київ, 

КНУБА 

Проф.  

Шебек Н.М.,  

студ.  Сенів О.Т. 

Сучасні прийоми 

ревіталізації історичних 

вулиць поселень 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

«Просторове планування: 

містопланування, 

архітектура, політичні та 

соціокультурні засади» 

19 листопада 

2020 р., Київ, 

КНУБА 

Проф.  

Шебек Н.М.,  

студ.            

Туровець О.Ю. 

Історико-культурна 

спадщина Чорнобильської 

зони відчуження як основа 

для формування туристичних 

маршрутів 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

«Просторове планування: 

містопланування, 

архітектура, політичні та 

соціокультурні засади» 

19 листопада 

2020 р., Київ, 

КНУБА 

Проф. 

Шебек Н.М.  

Трансформація архітектурно-

містобудівної освіти в 

контексті міжнародного 

співробітництва 

VІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Архітектура історичного 

Києва. Історія – Теорія – 

Практика» 

20 листопада 2020 

р., м. Київ, 

КНУБА 

Проф. 

Шебек Н.М.  

Теорія гармонізації 

архітектурного середовища: 

передумови формування і 

орієнтири розвитку 

Міжнародна наукова 

конференція присвячена 15 

річниці з дня захисту першої 

наукової кваліфікаційної 

роботи на кафедрі дизайну 

архітектурного середовища: 

«Ґенеза та напрямки 

розвитку архітектури 

майбутнього в східній 

Європі» 

28-29 листопада 

2019 р., м. Львів, 

Національний 

університет 

«Львівська 

Політехніка» 

Проф. 

Шебек Н.М.  

Проблеми відродження 

естетико-філософської 

складової в архітектурно-

містобудівній діяльності 

Всеукраїнська наукова 

конференція «Філософія 

науки, техніки і архітектури 

в гуманістичному вимірі» 

29-30 листопада 

2019 р., м. Київ, 

КНУБА 

Проф. Шебек 

Н.М. 

Традиції і новації у 

підготовці фахівців на 

кафедрі містобудування 

КНУБА 

Науковий семінар 

«Пасіонарій просторового 

планування України» 

присвячено пам’яті Юрія 

Білоконя 

20 лютого 2020 р., 

м. Київ, 

Національна 

спілка 

архітекторів 

України 

Проф. Шебек 

Н.М. 

Міждисциплінарний вектор 

розвитку освітніх програм 

кафедри містобудування 

КНУБА 

ІІ науково-практична 

конференція 

«Містобудування: проблеми 

і перспективи розвитку»  

25 березня 2020 р., 

м. Київ, КНУБА 

Проф. Шебек 

Н.М. 

Партисипаційні процеси у 

сучасній містобудівній 

діяльності 

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція, 

присвячена до 90-річчя 

КНУБА, до 30-річчя кафедри 

дизайну архітектурного 

середовища, до 30-річчя 

кафедри теорії архітектури 

14 квітня 2020 р., 

м. Київ, КНУБА 



«Історія, теорія та практика 

розвитку архітектурно-

містобудівного середовища» 

Проф. 

Шебек Н. М., 

проф. 

Тімохін В. О., 

проф. 

Третяк Ю. В., 

ас. 

Колмаков Є.О., 

асп. 

Ольховець О.Д 

Sustainable development and 

harmonization of the 

architectural environment of 

cities 

The International Conference 

on Sustainable Futures: 

Environmental, Technological, 

Social and Economic Matters 

(ICSF 2020) 

20-22 травня, 

2020 р., 

м. Кривий Ріг, 

Криворізький 

національний 

університет 

 

Викладачі кафедри містобудування є офіційними опонентами та рецензентами дисертаційних 

досліджень, а також рецензують наукові посібники та підручники: 

 

ПІБ викладача ПІБ автора Вид роботи Назва роботи Спеціальність 
Проф. 

Шебек Н.М. 

Булах І. В. Рецензія на 

докторську 

дисертацію, 

березень 2020 р. 

Закономірності і 

принципи 

містобудівного 

розвитку системи 

дитячих лікувальних 

комплексів 

18.00.04 – 

«Містобудування та 

ландшафтна 

архітектура» 

Проф. Палеха 

Ю.М. 

Вень Мінмінь, 

Мамонов К.А. 

Рецензія на 

монографію, 

грудень 2020  

Територіальний 

розвиток 

використання земель 

приморських 

регіонів: визначення, 

оцінка, 

трансформаційні 

напрями 

- 

Рубан Л.І. Відзив на 

докторську 

дисертацію, 

листопад 2020 

Методологічні 

основи архітектурно-

ландшафтної 

Рубан Л.І. 

Малашевська О.А. Рецензія на 

монографію, 

жовтень 2020 

Теоретичні і 

практичні аспекти 

впорядкування 

існуючих 

сільськогосподарськи

х землеволодінь та 

землекористу-вань» 

- 

Шипулін В.Д. Рецензія на 

монографію, 

січень 2020 

Інтегрована 

інформаційна 

система нерухомості. 

Концепція для 

України 

- 

Патиченко О.М., 

Ковальчук І.П. 

Рецензія на 

монографію, 

березень 2020 

Методологія  

розрахунку  

показників 

нормативної 

грошової оцінки 

земель населених 

пунктів та  їх 

геоінформаційне 

картографування 

- 

Проф. 

Устінова І.І. 

Арзілі Г.Ю. Рецензія на 

дисертацію 

доктора 

архітектури 

Теорія і методологія 

формування 

громадських 

просторів з 

18.00.01 – Теорія 

архітектури, 

реставрація пам’яток 

архітектури 



урахуванням міфо-

топонімічних 

потенціалів 

Ідак Ю. В. Рецензія на 

автореферат 

доктора 

архітектури 

Основи теорії 

морфології міста 

18.00.01 – Теорія 

архітектури, 

реставрація пам’яток 

архітектури 

Рубан Л.І. Рецензія на 

автореферат 

доктора 

архітектури 

Методологічні 

основи архітектурно-

ландшафтної 

організації 

прибережних 

18.00.04 – 

Містобудування та 

ландшафтна 

архітектура. 

Лещенко Н.А. Рецензія на 

автореферат 

доктора 

архітектури 

Методологічні 

основи 

реставраційно-

реконструктивних 

трансформацій 

18.00.01 – Теорія 

архітектури, 

реставрація пам’яток 

архітектури 

Удовиченко О.С. 

 

Рецензія на 

автореферат 

кандидата 

архітектури 

Інноваційний 

розвиток промислових 

територій найбільших 

міст України 

(на прикладі м. 

Харкова) 

18.00.04 – 

Містобудування та 

ландшафтна 

архітектура. 

Кузнєцова Я. Ю. Рецензія на 

автореферат 

кандидата 

архітектури 

Архітектурне 

формоутворення 

природоінтегрованих 

будівель і споруд 

18.00.01 – Теорія 

архітектури, 

реставрація пам’яток 

архітектури 

Плешкановська 

А.М. 

Рецензія на 

науково-

метричну статтю 

Assessing the Level of 

Greening in a Major 

City: Subjective and 

Objective Evaluation 

on the Example of the 

City of Kyiv 

Bulletin of Geography. 

Socio-economic 

Series, 

 

Участь у наукових семінарах, форумах 
 

ПІБ викладача Назва семінару Організація  Дата проведення 

Дзиба А.А. Green Forum 2020 Академія Творчої Індустрії м. Київ, 12.09.2020 р. 

IV урбан-хакатон «Синхро-

простір» 

Синхро Простір, Embassy of 

the Netherlands in Ukraine 
21.08.2020, онлайн подія 

Международный форум Smart 

city Odesa 2020 
МедиаКомпас 18.09.2020, м. Одеса 

I Maestri del Paessagio-2020 Landscape Festival 
Bergamo, Italy, 

17.09.2020, онлайн подія 

Smart City Business Event: The 

Road to Smart City. The session 

«Will bicyclists shape our 

cities?» 

Netherlands Enterprise 

Agency 
9.11.2020, онлайн подія 

Smart City Business Event: The 

Road to Smart City. The session  

«Financing Sustainable, Climate 

Neutral Cities – Funding 

Mechanisms» 

Netherlands Enterprise 

Agency 
16.11.2020, онлайн подія 

FIABCI-UKRAINE 

SYNCHRO-SPACE AWARD 

2020 

Синхро Простір, Embassy of 

the Netherlands in Ukraine 

21.11.2020 р. онлайн 

подія 

Устінова І.І. 

 

The methodology of 

plagiarism prevention 

Organized by NAQA of 

Ukraine and Plagiat.pl held 

08 October 2020  

(CERTIFICATE, 2h) 



Українсько-німецький 

семінар "Інтеграція 

екологічних вимог в 

систему територіального 

планування громад в 

Україні" 

Інститут географії НАН 

України, УДНДІПМ 

«ДІПРОМІСТО» ім. 

Ю.М.Білоконя, 

Федеральне відомство з 

охорони навколишнього 

середовища Німеччини 

(UBA) 

10 грудня 2020 р. 

Запрошення від “7” 

грудня_2020 р. No01-

03/214 

 

Викладачі кафедри приймають участь в державних комісіях, комітетах, радах: 

 
ПІБ 

викладача 
Назва комісії, ради Форма участі 

Проф. 

Дьомін М.М. 

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.02 при Київському 

національному університеті будівництва і архітектури 

Член спеціалізованої 

вченої ради 

Архітектурно-містобудівна рада м. Києва Член ради 

Науково-методична рада Держбуду України Член ради 

Доц. 

Желтовський 

В.В. 

Атестаційна екзаменаційна комісія архітектурного факультету 

КНУБА 

Заступник голови 

Ст. викл. 

Іносова Т.Ю. 

Державна екзаменаційна комісія з вступних фахових випробувань Член комісії 

Проф. 

Палеха Ю.М. 

Кандидатська Рада   05.24.04: кадастр та моніторинг земель 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М.Бекетова 

Член спеціалізованої 

вченої ради 

Докторська Рада  05.24.04 – кадастр і моніторинг земель 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Член спеціалізованої 

вченої ради 

Українське географічне товариство Віце-президент 

Державна комісія по сертифікації оцінювачів з експертної 

грошової оцінки земельних ділянок 

Член комісії 

Проф. 

Устінова І.І. 

Комісія щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 

Містобудування Спеціальності 191 Архітектура та 

містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво у 

Харківському національному університеті міського господарства 

імені О. М. Бекетова 

Голова експертної 

комісії 

Проф. 

Сєдак О.І. 

Наукова рада Міжнародної академії екології Член ради 

Спеціалізована вчена рада К.26.103.01 при Національній академії 

образотворчого мистецтва і архітектури із захисту дисертацій з 

наукового фаху - 191 «Архітектура» 

Член спеціалізованої 

вченої ради 

Ст. викл. 

Сингаєвська 

М.А. 

Державна екзаменаційна комісія з вступних фахових випробувань Член комісії 

Проф. 

Шебек Н.М. 

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.02 при Київському 

національному університеті будівництва і архітектури 

Член спеціалізованої 

вченої ради 

Державна екзаменаційна комісія з вступних фахових випробувань Член комісії 

 

10. Результативні показники підрозділу 

1 Кількість робіт, відзначених  Державною премією України в галузі науки і 

техніки, всього   - 
2 Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього  - 
3 Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями України в 

інших галузях, усього 
 - 

4 Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього 
 - 

5 Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього 
 - 



6 Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього 
 - 

7 Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих 

учених, усього  - 

8 Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента для молодих 

учених, усього  - 
  у тому числі гранти Президента України докторам наук (віком до 45 років) 

для здійснення наукових досліджень  - 
9 Кількість науковців, що отримують премії та стипендії Верховної Ради 

України для найталановитіших молодих учених, усього  - 
10 Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії державного та 

регіонального рівня, усього   - 
 

11. Публікації, конференції, виставки 

1 Опубліковано монографій, усього одиниць - 

                                  -"-            обліково-видавничих аркушів: - 

              з них,  відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:  - 

                                   -"-             обліково-видавничих аркушів: - 

              з них,  відповідно за кордоном, усього одиниць:  - 

                                   -"-            обліково-видавничих аркушів: - 

2 Опубліковано підручників, всього одиниць: - 

                                  -"-                  обліково-видавничих аркушів: - 

                       з них, з грифом МОН, усього одиниць: - 

                                   -"-            обліково-видавничих аркушів: - 

3 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць: 2 

                                   -"-            обліково-видавничих аркушів: 26,1 

     з них:. з грифом МОН, усього одиниць: - 

                                   -"-             обліково-видавничих аркушів: - 

4 Кількість публікацій (статей), усього одиниць: 36 

            з них: статей  у зарубіжних виданнях, усього одиниць: 4 

                                   -"-            обліково-видавничих аркушів: 9,0 

 В тому числі, у міжнародних науково метричних базах даних (Scopus, 

Webometrics та інші), усього одиниць: 

4 

5 Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому 

числі: 

- 

 " - в Україні, з них: - 

            • патентів на винаходи - 

 " -  за кордоном, з них: - 

            • патентів на винаходи - 

6 Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: - 

 " - в Україні, з них: - 

            • патентів на винаходи - 

 " -  за кордоном, з них: - 

            • патентів на винаходи - 

7 Кількість проданих ліцензій, усього одиниць - 

8 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів, 

наукових шкіл) 

2 

                                      з них:  міжнародних - 

                                    в т.ч.  які зареєстровані у МОН,  всього - 



9 Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та конференціях за 

межами України, усього 

2 

10 Взято участь у виставках, всього :  у національних 7 

11                                                            у міжнародних  

12 Кількість експонатів 29 

13 Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними ВНЗ, 

установами, організаціями, а також  договорів та контрактів на виконання 

науково-дослідних робіт 

4 

 

12. Наукова робота студентів 

1 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 287 

2 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб  42 

                з них:   -  з оплатою із загального фонду бюджету -  

                            -  з оплатою із спеціального фонду   - 

3 Кількість студентів - учасників 2 туру олімпіад, усього осіб 
  - 

4 Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами  2 туру 

олімпіад, усього, в тому числі:    
 - 

 " - на міжнародних олімпіадах -  
5 Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських 

конкурсів студентських НДР 
 - 

6 Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР   - 

7 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  - 

                                                            з них: самостійно  - 

8 Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України -  

9 Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та 

регіонального рівнів 
 - 

 

13. Видавнича діяльність  

 

№ 

з/п 
Назва Автор Видавництво чи місце 

проведення конференції,  

рік 

Кількіст

ь 

друкован

их 

аркушів 

Монографії, підручники, посібники 

1. Регіональне планування Палеха Ю.М. Київ : Логос, 2020. - 224 с. - 

ISBN 978-617-7631-26-1 

24,32 

2. Проривні технології в економіці 

і бізнесі (Досвід ЄС та практика 

України у світлі ІІІ, ІV і V 

промислових революцій) 

Мельник Л.Г., 

Ковальов Б.Л., 

Карінцева О. І., 

Кубатко О. В., 

Устінова І.І. 

Суми: Сумський державний 

університет, 2020. 

 

21,95 

1,15 

Публікації (статей) у фахових журналах 
1. Формування та трансформація 

штучних комплексних пам’яток 

природи другої половини xx 

століття українського Полісся  

Дзиба А.А. «UKRAINIAN JOURNAL OF 

FOREST AND WOOD 

SCIENCE», Vol. 11, No 2, 

2020. С. 66-78. 

0,8 

2. Історія, таксономічний склад, 

біоморфологічна та екологічна 

структури дендрофлори 

арборетуму шацького лісового 

коледжу ім. в.в. сулька 

Дзиба А.А., 

Рибчинська Н.П., 

Рибчинський А.А.  

«UKRAINIAN JOURNAL OF 

FOREST AND WOOD 

SCIENCE», Vol. 11, No 3, 2020  

1,2 



3. Сталий розвиток міста як 

відповідь на виклики пандемії 

Зінов'єва О.С. Просторове планування: 

містопланування, архітектура, 

політичні та соціокультурні 

засади [зб. наук. пр.]. Вип. І. 

Матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., (Київ, 19-20 

листопада 2020 р.). Київ–

Тернопіль : «Бескиди», 2020. 

367 с. с.209-214 

0,6 

4. Безбар'єрне проектування як 

елемент екологічного підходу 

до формування архітектурного 

середовища 

Зінов'єва О.С. Сучасні проблеми архітектури 

та містобудування: Наук.-техн. 

збірник / Відпов. ред. В.В. 

Товбич. – К., КНУБА, 2020. – 

Вип. 56.  С. 203-217 

0,58 

5. Традиції і новації у підготовці 

фахівців на кафедрі 

містобудування КНУБА 

Шебек Н. М. Досвід та перспективи 

розвитку міст України. – К.: 

Діпромісто, 2020. – Вип. 34. – 

C. 34-41. 

http://dipromisto.gov.ua/files/Pu

blications/zbirnyk_34.pdf 

0,32 

0,32 

6. Архітектура українського 

бароко: акварелі, малюнки, 

креслення Дмитра Яблонського 

Яблонська Г. Д. Сучасні проблеми архітектури 

та містобудування: Наук.-техн. 

збірник / Відпов. ред. В.В. 

Товбич. – К., КНУБА, 2020. – 

Вип. 56. С. 127-136. 

0,375 

Тези доповідей у міжнародних конференціях 

7. Density dependent mechanisms of 

self-regulated development of 

regions in the context of economic 

digitalization 

I.Ustinova 

 

International scientific 

conference «Economy 

Digitalization: Processes, 

Strategies, Technologies». 

January 24th 2020, the Jan 

Kochanowski University in 

Kielce (Republic of Poland). –Р. 

101-104. 

0,462 

8. Landscape Planning as an 

Ecological Basis of Territorial 

Planning, Experience of Germany 

and Ukraine 

I. Ustinova, 

G. Aylikova 

 

Euro-eco-Hannover 2020 

International simposium 

“Environmental and engineering 

aspects for sustainable living” 27 

May 2020, р. 31 – 32, тези 

http://www.ewg-

board.eu/daten/euro-

eco2020/broshure-ECO2020-

14.pdf 

0,231 

0,12 

9. Air pollution and public health in 

the context of Sustainable 

Development 

I. Ustinova, Gr. 

Trakhtengerz 

Euro-eco-Hannover 2020 

International simposium 

“Environmental and engineering 

aspects for sustainable living” 27 

May 2020, р. 29 - 30, тези 

http://www.ewg-

board.eu/daten/euro-

eco2020/broshure-ECO2020-

13.pdf  

0,231 

0,12 

10. Методи партисипації в 

містобудуванні 

Проф. Шебек Н.М., 

ст. Сенів О.Т. 

Просторове планування: 

містопланування, архітектура, 

політичні та соціокультурні 

засади. Зб. наук. пр. Вип. І. В 

2-х ч. Київ–Тернопіль : 

«Бескиди», 2020. Частина 1. – 

С. 27-30. 

ISBN 978-967-567-119-7 

0,2 

0,1 

http://dipromisto.gov.ua/files/Publications/zbirnyk_34.pdf
http://dipromisto.gov.ua/files/Publications/zbirnyk_34.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-14.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-14.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-14.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-14.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-13.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-13.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-13.pdf
http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-13.pdf


11. Прогресивні тенденції функціо-

нально-планувальної організації 

аеро-портів та зони їх впливу 

Проф. Шебек Н.М., 

ст. Туровець О.Ю. 

Просторове планування: 

містопланування, архітектура, 

політичні та соціокультурні 

засади. Зб. наук. пр. Вип. І. В 

2-х ч. Київ–Тернопіль : 

«Бескиди», 2020. Частина 1. С. 

– 41-47. 

ISBN 978-967-567-119-7 

0,24 

0,12 

12. Трансформація архітектурно-

містобудівної освіти в контексті 

міжнародного співробітництва 

 

Проф. Шебек Н.М. Матеріали VІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Архітектура 

історичного Києва. Історія – 

Теорія – Практика»: (20 

листопада 2020 р., м. Київ). – 

К.: КНУБА, 2020. – С. 150-151. 

https://knuba365-

my.sharepoint.com/:b:/g/persona

l/levchenko_ov_knuba_edu_ua/

EV927R1TkKpKqLKmzfP9iko

B-

UrQAPAg1jcsXVSKLulPrQ?e=

Z9oWbj 

0,15 

0,15 

Тези доповідей у всеукраїнських ті університетських конференціях 

13. «Місто-сад» в реалізаціях 

європейських та вітчизняних 

архітекторів 

Василенко Л. Г. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. С. 20. 

0,12 

14. Перехоплювальна автостоянка – 

переваги та недоліки 

Вовчок Л. Л. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. С. 34. 

0,12 

15. Екобудівництво та біотехнології 

у розв’язанні сучасних 

планетарних проблем. 

Войко Н. Ю. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. С. 21. 

0,12 

16. Засоби ландшафтного 

управління дощовою водою 

В’язовська А. В. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. С. 21. 

0,12 

17. Кам’янисті сади як 

перспективний напрямок 

ландшафтному дизайні. 

Дзиба А.А., 

Демченко Д.Є. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасні проблеми ведення 

сільського та лісового 

господарства в умовах 

глобальної зміни клімату». С. 

0,12 

0,06 

18. Сади «Нової хвилі» новий 

напрямок у ландшафтній 

архітектурі. 

Дзиба А.А., 

Цвіткова Н.П. 

Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. – С. 23. 

0,12 

0,06 

https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EV927R1TkKpKqLKmzfP9ikoB-UrQAPAg1jcsXVSKLulPrQ?e=Z9oWbj
https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EV927R1TkKpKqLKmzfP9ikoB-UrQAPAg1jcsXVSKLulPrQ?e=Z9oWbj
https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EV927R1TkKpKqLKmzfP9ikoB-UrQAPAg1jcsXVSKLulPrQ?e=Z9oWbj
https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EV927R1TkKpKqLKmzfP9ikoB-UrQAPAg1jcsXVSKLulPrQ?e=Z9oWbj
https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EV927R1TkKpKqLKmzfP9ikoB-UrQAPAg1jcsXVSKLulPrQ?e=Z9oWbj
https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EV927R1TkKpKqLKmzfP9ikoB-UrQAPAg1jcsXVSKLulPrQ?e=Z9oWbj
https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EV927R1TkKpKqLKmzfP9ikoB-UrQAPAg1jcsXVSKLulPrQ?e=Z9oWbj


19. Особливості влаштування 

альпінаріїв. 

Дзиба А.А., 

Ковальчук Л.О., 

Хоменко А.О. 

Лісівнича освіта і наука: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку: Збірник матеріалів 

учасників ІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції студентів, 

магістрів, аспірантів, молодих 

вчених і викладачів (26 

березня 2020 р., м. Малин). – 

Малин: Вид-во МЛТК, 2020. – 

С. 157-162.   

0,58 

0,19 

20. Живцювання форзиції 

європейської (Forsythia europaea 

Deg.et Bald) в умовах закритого 

ґрунту. 

Дзиба А.А., 

Коркуленко А.М., 

Ковальчук Л.О., 

Науменко О.І. 

Лісівнича освіта і наука: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку: Збірник матеріалів 

учасників ІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції студентів, 

магістрів, аспірантів, молодих 

вчених і викладачів (26 

березня 2020 р., м. Малин). – 

Малин: Вид-во МЛТК, 2020. – 

С. 153-156.   

0,35 

0,09 

21. Сучасні напрямки сталого 

розвитку міст. 

Іносова Т. Ю.   Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. С. 32.   

0,12 

22. Sustainable development and 

comparison of the indicator 

system in Ukraine. 

Зінов'єва О.С. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції 

(Київ, 25 березня 2020 р.). – 

Київ: КНУБА, 2020. С. 25. 

0,12 

23. Засоби традиційної 

архітектурної графіки та 

збереження культурної 

спадщини – вітряків України 

Ларіонова М.А.  Історія, теорія та практика 

розвитку архітектурно-

містобудівного середовища: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, присвяченої до 

90-річчя КНУБА, до 30-річчя 

кафедри дизайну 

архітектурного середовища, до 

30-річчя кафедри теорії 

архітектури. – Київ: КНУБА, 

2020. – С. 43-44. 

0,05 

0,05 

24. Виставка «Вітряки в графічних 

роботах студентів КНУБА» 

Ларіонова М.А. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції 

(Київ, 25 березня 2020 р.). – 

Київ: КНУБА, 2020. С. 35.   

0,12 

25. Науково-популярний проект 

«Земні крила України» кафедри 

містобудування КНУБА. 

Носенко Г. А. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. С. 31.   

0,12 

26. Виставки творчих робіт 

студентів кафедри 

Носенко Г. А.   Історія, теорія та практика 

розвитку архітектурно-

0,12 



містобудування як вид 

профорієнтаційної роботи. 

містобудівного середовища: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, присвяченої до 

90-річчя КНУБА, до 30-річчя 

кафедри дизайну 

архітектурного середовища, до 

30-річчя кафедри теорії 

архітектури. – Київ: КНУБА, 

2020. – С. 41. 

27. Новітні вимоги до 

містобудівного проектування. 

Сєдак О. І. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. С. 17.   

0,12 

28. Вертикальні комунікації для 

маломобільних груп населення. 

Шпаковська В. Т. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. – С. 28. 

0,12 

29. Characteristics of Possible 

Methods of Complex Block 

Reconstruction of Outdated 

Housing Stock in Kyiv City 

Устінова І.І. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ НПК (Київ, 25 

березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. – 13 с., тези 

0,12 

30. Партисипаційні процеси у 

сучасній містобудівній 

діяльності 

 

Проф. Шебек Н. М. Історія, теорія та практика 

розвитку архітектурно-

містобудівного середовища: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, присвяченої до 

90-річчя КНУБА, до 30-річчя 

кафедри дизайну 

архітектурного середовища, до 

30-річчя кафедри теорії 

архітектури. – Київ: КНУБА, 

2020. – С. 27. 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp

-content/uploads/2020/04/ТЕЗИ-

конференції-

ТА_ДАС_2020.pdf 

0,05 

0,05 

31. Вступне слово 

 

Проф. Шебек Н.М.  Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. – С. 7. 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp

-

content/uploads/2020/05/Конфе

ренція-МБ-КНУБА_2020.pdf 

0,1 

0,1 

32. Міждисциплінарний вектор 

розвитку освітніх програм 

кафедри містобудування 

КНУБА 

 

Проф. Шебек Н.М.  Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІ науково-

практичної конференції (Київ, 

25 березня 2020 р.). – Київ: 

КНУБА, 2020. – С. 14. 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp

-

0,06 

0,06 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf


content/uploads/2020/05/Конфе

ренція-МБ-КНУБА_2020.pdf 

Публікації (статей), у міжнародних науково метричних базах даних 

 (Scopus, Webometrics та інші) 

33. Нова редакція Генеральної 

схеми планування території 

України – стратегія інтеграції 

України у європейський 

простір. 

Палеха Ю.М. Український географічний 

журнал 2020 (1). С. 07-15. 

Scopus, Index Copernicus, 

CrossRef, Ulrichs Web. 

https://ukrgeojournal.org.ua/uk/no

de/670  

0,924 

34. Public Health and Air Pollution in 

the Context of Sustainable Urban 

Development 

I.Ustinova, 

Gr.Trakhtengerz 

Archiv Euromedica 2020, vol. 10, 

num. 1. Р. 6-11 

http://www.ewg-board.eu/archiv-

euromedica/euromedica_01_2020

/a 

_31_03_2020_ARTICLE_01.pdf 

WEB OF SCIENCE 

0,693 

0,4 

35. Реінтеграція зони відчуження 

Чорнобильської АЕС на базі 

комплексу проектно-

планувальних робіт 

Устінова І.І., 

Дьомін М.М., 

Айлікова Г.В 

Укр. геогр. журн. 2020. 

№4 (112). С. 11-18. 

DOI: https://doi.org/10.15407/ug

z2020.04.011 SCOPUS 

0,924 

0,46 

36. Sustainable development and 

harmonization of the architectural 

environment of cities 

DOI: 10.1051/e3sconf/202016609

001  

 

 

Проф. Шебек Н. М., 

проф. Тімохін В. О., 

проф. Третяк Ю. В., 

ас. Колмаков Є.О., 

асп. Ольховець О.Д 

The International Conference on 

Sustainable Futures: 

Environmental, Technological, 

Social and Economic Matters 

(ICSF 2020), Kryvyi Rih, 

Ukraine, Edited by Semerikov, 

S.; Chukharev, S.; Sakhno, S.; 

Striuk, A.; Osadchyi, V.; 

Solovieva, V.; Vakaliuk, T.; 

Nechypurenko, P.; Bondarenko, 

O.; Danylchuk, H.; E3S Web of 

Conferences, Volume 166, 

id.09001 

 Scopus та ін.  

https://www.e3s-

conferences.org/articles/e3sconf/

abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_0

9001/e3sconf_icsf2020_09001.h

tml 

1,39 

0,28 

Методичні вказівки 

1. Концептуальне моделювання 

Екополісу  

Устінова І.І., 

Айлікова Г.В. 

Київ: КНУБА, 2020. - 24 с. 1 

0,83 

2. Оцінка та регулювання 

теплового режиму мікроклімату 

житлових територій засобами 

містобудування та ландшафтної 

архітектури 

Устінова І.І., Київ: КНУБА, 2020. - 24 с. 1 

0,83 

Інші публікації 

1. Архитектура в кино Шевченко Т.В. Standard issue №2. Березень 

2019. С. 78-80 

0,125 

 Відомості про академіків, член-кореспондентів, лауреатів премій, які працюють в 

підрозділі за основним місцем роботи 

№ з/п Прізвище, ім'я, по-

батькові 

Звання Назва академії 

1. Проф. Дьомін М.М. Дійсний член, віце-президент 

 

Академік-секретар 

 

 

Української академії архітектури 

Міжнародної академії архітектури 

(московське відділення) 

Російської академії архітектури і 

будівельних наук 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/Конференція-МБ-КНУБА_2020.pdf
https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/670
https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/670
http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/euromedica_01_2020/archiv_euromedica_01_2020_maket_31_03_2020_ARTICLE_01.pdf
http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/euromedica_01_2020/archiv_euromedica_01_2020_maket_31_03_2020_ARTICLE_01.pdf
http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/euromedica_01_2020/archiv_euromedica_01_2020_maket_31_03_2020_ARTICLE_01.pdf
http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/euromedica_01_2020/archiv_euromedica_01_2020_maket_31_03_2020_ARTICLE_01.pdf
https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.011
https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.011
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html


Іноземний член 

 

 

Почесний професор 

 

Заслужений архітектор України 

 

Народний архітектор 

 

Лауреат Державної премії України в 

галузі архітектури 

Міжнародної академії архітектури 

(Софія) 

2. Доц. Желтовський В.В. Лауреат Державної премії України в 

галузі архітектури  

 

3. Доц. Лисюк Г.Г. Лауреат Державної премії України в 

галузі архітектури  

 

4. Проф. Палеха Ю.М. Віце-президент 

 

Член 

 

 

Член комісії 

Українське географічне 

товариство  

Географічної громади України 

Державна комісія по сертифікації 

оцінювачів з експертної грошової 

оцінки земельних ділянок 

5. Проф. Сєдак О.І.  Член-кореспондент  

 

Член-кореспондент 

 

Почесний член  

 

Член-кореспондент 

 

Дійсний член  

 

Член 

 

Почесний доктор  

Заслужений  архітектор України 

Академії будівництва України 

 

Академії архітектури України 

 

Академії наук вищої школи 

України 

Академії технологічних наук 

України 

Українського відділення 

Міжнародної академії екології 

Науково-технічної Ради МАЕ 

Української технологічної 

академії 

 

 

14. Інформація про участь співробітників підрозділу у виставках і конкурсах  
 

 Кількість виставок, місце проведення, назва та число експонатів, які демонструвалися на них, 

кількість нагород отриманих підрозділом. 

 

ПІБ викладача Назва виставки, 

конкурсу 

Дата і місце 

проведення 

Число експонатів, 

які демонструвалися 

Нагороди, що 

було отримано 

Доц. 

В’язовська 

А.В. 

Студентський 

архітектурний 

конкурс Steel 

Freedom 2020 

м. Київ 

1.10.2020-

30.11.2020 

Стадіон в м. 

Маріуполь (студ. 

Мехед О., Цигіпало 

О.) 

півфіналісти 

Доц. Зінов'єва 

О.С. 

The One Drawing 

Challenge 

 

29.06.2020- 

5.09.2020 

Architizer.com    

Migratory Houses 

(https://onedrawingchall

enge.secure-

platform.com/a/gallery?r

oundId=19 ) 

учасник  

Ст. викл. 

Іносова Т.Ю. 

Виставка авторської 

ляльки 

Постійно діюча 3 ляльки учасник 

Ст. викл. 

Іносова Т.Ю. 

Виставка ляльок та 

живопису «Лялькове 

диво»  

Національний 

музей Тараса 

Шевченко, 

12.12.2020-

17.12.2021 

3 ляльки учасник 

https://onedrawingchallenge.secure-platform.com/a/gallery?roundId=19
https://onedrawingchallenge.secure-platform.com/a/gallery?roundId=19
https://onedrawingchallenge.secure-platform.com/a/gallery?roundId=19
https://onedrawingchallenge.secure-platform.com/a/gallery?roundId=19


Ст. викл. 

Іносова Т.Ю. 

Студентський 

архітектурний 

конкурс Steel 

Freedom 2020 

м. Київ 

1.10.2020-

30.11.2020 

Багатофункціональний 

спортивно-навчальний 

комплекс у місті Івано-

Франківськ (студ. 

Швед А., Дерпа Р., 

Голубєва І.) 

ІІІ місце 

Ст. викл. 

Іносова Т.Ю. 
Міжнародний 

конкурс 

"INSPIRATION 

HOSTEL " 

http://competition

s.archi/  

1 проект, студ. 

Євтушенко І. 

учасник 

Асист. 

Ларіонова М.А. 

VIІІ Всеукраїнська 

виставка «Бісер: 

вчора, сьогодні, 

завтра» 

м. Київ, 4-

22.03.2020, 

Центр 

Української 

Культури та 

Мистецтва 

11 художніх творів учасник 

Доц. Носенко Виставка з нагоди 

20-річчя створення 

ГО «Сумське 

земляцтво у місті 

Києві 

18.10.2019 – 

22.10.2019, 

м. Київ, 

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. 

Драгоманова 

2 авторські графічні 

роботи 

учасник  

Доц. Носенко Виставка, присвячена 

пам'яті  М.О. 

Макаренка 

04.02.2020 –  

20.02.2020, 

м. Київ 

Свято-

Михайлівський 

Золотоверхий  

монастир 

2 авторські графічні 

роботи 

учасник  

Доц. Носенко 

Г.А., асист. 

Ларіонова М.А. 

Проект «Земні крила 

України» 

Виставка «Вітряки в 

графічних роботах 

студентів КНУБА»  

05.02.2020 –  

29.02.2020, 

м. Київ , Центр 

української 

культури і 

мистецтва 

 

5 авторських 

графічних робіт 

Носенко Г.А., 3 

авторські роботи  

Ларіонової М.А. 

(живопис) 

Студенти: Білостоцкий 

М.. Волох К., Галіпчак 

О., Гультяєв Д., Лошак 

В., Майєр В., Ніколаєв 

М., Парфенюк Г., 

Паясь С., Плющ Є., 

Проворотов К., 

Рашківська К., 

Трохименко В., 

Шахрай Н., Шелест Д., 

Юзьков С. 

автори проекту, 

організатори, 

куратори,   

учасники 

виставки 

Доц. Носенко 

Г.А., асист. 

Ларіонова М.А. 

Проект «Земні крила 

України» 

05.03.2020 – 

05.04.2020 

м. Київ, 

Державна 

наукова арх.- 

будiвельна 

бiблiотека iм. 

В.Г. Заболотного 

5 авторських 

графічних робіт 

Носенко Г.А., 3 

авторські роботи  

Ларіонової М.А. 

(живопис) 

3 макети вітряків 

Студенти: Білостоцкий 

М.. Волох К., Галіпчак 

О., Гультяєв Д., Лошак 

В., Майєр В., Ніколаєв 

М., 

автори проекту, 

куратори,   

учасники 

виставки 

http://competitions.archi/
http://competitions.archi/


Парфенюк Г., Паясь 

С., Плющ Є., 

Проворотов К., 

Рашківська К., 

Трохименко В., 

Шелест Д., Юзьков С 

Доц. Третяк 

М.Е. 

Студентський 

архітектурний 

конкурс Steel 

Freedom 2020 

м. Київ 

1.10.2020-

30.11.2020 

Багатофункціональний 

спортивно-навчальний 

комплекс у місті Івано-

Франківськ (студ. 
Азарова Є., Чупринка 

П.) 

півфіналісти 

Проф. Устінова 

І.І. 

Студентський 

архітектурний 

конкурс Steel 

Freedom 2020 

м. Київ 

1.10.2020-

30.11.2020 

Багатофункціональний 

спортивно-навчальний 

комплекс у місті Івано-

Франківськ (студ. 

Денисенко В.  

Баняс А., Проценко А. 

та Алексеєва М.) 

півфіналісти 

Проф. Шебек 

Н.М. 

ІІ тур 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

2019/2020 н.р. зі 

спеціальності 191 

"Архітектура 

будівель і споруд" 

м. Харків, 

березень 2020 р. 

1 робота, студент гр. 

61 А Марценюк П. В. 

Диплом ІІI 

ступеню по 

секції 

"Реставрація 

пам`яток 

архітектури та 

містобудування і 

реконструкція 

об`єктів 

архітектури" 

 

15. Зарубіжні відрядження співробітників підрозділу. 

 З 27 січня по 1 лютого 2020 відбулось зарубіжне відрядження проф. Шебек Н.М. та ст.викл. 

Сингаєвської М.А. для стажування в Амстердамському університеті прикладних наук Амстердам, 

Нідерланди (AUAS, Amsterdam University of Applied Sciences) в рамках участі у проекті міжнародної 

академічної мобільності Erasmus + (KA107 - F5E6D489). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт склала  

                                                                     _______________                В’язовська А.В., канд.арх. 

 

 

 

Завідувач кафедри 

містобудування 

 

 

 

__________________ 

(підпис) 

 

Шебек Н.М., д.арх., 

професор  

 

 


