
Інформація про викладачів кафедри дизайну архітектурного середовища, що викладають на  

спеціальності  191 «Архітектура та містобудування» третій (освітньо-науковий) рівень (аспірантура) 

  

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Наймену-вання 

посади (для 

сумісників - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади), 

ставка, форма 

зайнятості  

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 

Тімохін 

Віктор 

Олександрович 

Завідувач 

кафедри 

дизайну 

архітектурног

о середовища, 

професор  

1,5 ст.  -

основне місце 

роботи 

Київський 

інженерно-

будівельний 

інститут,  

1971 р., 

спеціальність 

«Архітектура», 

кваліфікація 

архітектор 

Доктор 

архітектури, 

18.00.01 «Теорія  

архітектури, 

реставрація 

пам’яток 

архітектури»,  

Тема дисертації: 

«Гармонічність 

евомоційної 

динаміки 

самоорганізації 

містобудівних 

систем»  

ВАК  У 2004 

ДД  003708; 

професор 

кафедри дизайну 

архітектурного 

середовища, 
атестат  

МОНУ 2005 02  

За ОНП 

«Архітектура та 

містобудування» 

другим (магістер-

ським) рівнем: 

1.  Критика 

сучасних 

архітектурних 

теорій 

2. Методологія 

дизайну 

архітектурного 

середовища 

3. Естетика та 

колористика 

архітектурного 

середовища 

За ОНП 

«Архітектура та 

містобудування» 
третім (освітньо-

науковим) рівнем 

Навчальні посібники та підручники: 

1. Применение математических 

методов и вычислительной техники в 

учебном градостроительном 

проектировании// Фомин И.А., 

Заблоцкий Г. А., Кушниренко М. М. и 

др.- Киев: УМКВО, 1990. 

2. Основи містобудування.- К.: 

Міносвіти України, 1996.- 216с. 

3. Основи дизайну архітектурного 

середовища// Н. Шебек, Т. Малік т. ін. 

Підручник.- К.: Основа, 2010.- 400с. 

Монографії: 

1. Территориальный рост и 

планирование развития города.- К.: 

Будивэльнык, 1989.- 104с. 

2. Філософія науки, техніки та 

архітектури: Постмодерний проект – 

колективна монографія// В. Кізима, В. 

Соченко т.ін.- К.:КНУБА, 2002. 

3. Архітектура міського розвитку. 7 

книг з теорії містобудування.- К.: 

КНУБА, 2008.- 630с. 

4. Віктор Тімохін. Живопис і 

графіка.- К.: Інтерсервіс, 2016.- 240с. 

Стажування 

ДП "Інститут 

генерального 

плану м. Києва"    

05.10.15 - 

9.11.2015 р. 

Тема:  

«Містобуду-

вання і 

урбанізація». 

(Наказ КНУБА  

про 

направлення 

№1269/1 від 

29.09.2015 р.;  
6 кредитів 

 звіт, наказ 

КНУБА №226  

від 18.05.2016 р. 

«Про виконання 

плану-графіку 

стажування та 

підвищення 



ПР 003345 

 

4. НД 07 

Спецкурс 

«Проблеми 

сталого розвитку 

архітектурно-

містобудівних 

систем і 

середовищ» 

5.  НД 12 

Теоретичні 

основи 

архітектури 

 

 

5. Інноваційні технології  в 

архітектурі та дизайні: Колективна 

монографія/ Під загальною редакцією 

В.П. Сопова, В.П. Мироненка - Харків, 

ХНУБА, 2017.- С. 57-64. 

Автор  близько 100 публікацій в 

українських виданнях: 

1. Архітектоніка ландшафтів і 

урбанізація міського середовища Києва 

// Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: науково-тех. збірник. – 

К.: КНУБА, - 2016. - Вип. 46. – С. 339-

346. 

2. Проблеми і напрямки розвитку 

нормативної бази у містобудуванні// 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України.-К.: Діпромісто, 2016.- Вип. 

30.- С.69-81. 

3. Архітектоніка ландшафтів й 

урбанізація міського середовища 

Києва.- Сучасні проблеми архітектури 

та містобудування.- К.: КНУБА 2016.- 

Вип. 46.- С.- 339-346. 

4. Архітектурна критика, її місце і 

роль в освітянському просторі. - 

Проблеми розвитку міського 

середовища: наук.-техн. Збірник. К.: 

ЦП «Компринт», 2018. Вип. 1 (20). С. 

157 – 163 

5. Утопії та практопії в 

містобудуванні та регіональному 

плануванні. -  Регіональна політика: 

історія, політико-правові засади, 

архітектура, урбаністика [зб. наук. 

пр.].– К.: КНУБА та ін. Київ-Тернопіль: 

«Бескиди», 2018. – Вип. IV в 2-х ч.– Ч. 

1. – С. 17 – 23. 

6. «Божественний град» естетика 

архітектурно-містобудівного 

середовища. - Вісник національного 

кваліфікації 

педагогічних 

кадрів КНУБА 

за  2015-2016 

н.р.)». 



університету «Львівська Політехніка 

[зб. наук. пр.]/ гол. Ред. Н.І.Чухрай. – 

Львів, Вид-во Львівська політехніка, 

2018. №895. Серія: Архітектура.– С. 95 

– 100. 

7. Проблеми і перспективи 

реконструкції архітектурно-

містобудівного середовища. - 

Етнодизайн у контексті українського 

національного відродження та 

європейської інтеграції. Кн. З: зб. наук. 

праць. Книга третя – Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2019. С. 102-107 

8. Теоретико-методологічні підходи 

до проблем розвитку урбанізованого 

оточення.- Регіональна політика: 

політико-правові засади, урбаністика, 

просторове планування, архітектура 

[зб. наук. пр.]. Вип. V. Міжнар. наук.-

практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 

р.).Київ: КНУБА, 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 

22-28. 

9. Метафізика і фізика простору-

часу урбосфери. - ІІ Всеукраїнська 

наукова конференція: «Філософія 

науки, техніки і архітектури в 

гуманістичному вимірі». (29-30 

листопада 2019 р.). Київ: КНУБА, 2019. 

С. 168-171 

Наукові публікації в міжнародних 

виданнях: 

1. История и эволюция 

градостроительства.- Актуальные 

проблемы большого города: 

архитектурная теория и практика/ / 

Материалы межд. науч-практ. конф. -  

Алматы,  2013. - С. 67-69. 

2. Введение в городскую 

синергетику-научно-техническая 

информация в планировании и 



осуществлении научных исследований и 

реализации проектов: сбоник науч. докл.- 

Варшава, 2014. -  С.44-46 

3. Эколого-гуманистические 

проблемы и принципы гармоничного 

развития городской среды// Труды 

международной научно-практической 

конференции: «Архитектура и 

строительство Казахстана в условиях 

глобальной интеграции»г. Алматы, 

Республика Казахстан, 29–30 мая 2015г.) 

– Алматы: КазНТУ им. К.И. Сатпаева, 

2015.- С.130-134. 

Конференції:  

1. VII - ХI Всеукраїнська наукова 

конференція «Сучасна архітектурна 

освіта», м. Київ, КНУБА, 2015 - 2019 р.,  

2. ІІ - V Міжнародна науково-

практична конференція «Архітектура 

історичного Києва. Ландшафт і вода» 

КНУБА, 2016 -19 рр. 

3. ІІ - V Міжнародна науково-

практична конференція «Регіональна 

політика: законодавче регулювання та 

практична реалізація», Київ, 2016 -2019 

рр. 

4. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Проблеми та перспективи 

розвитку проектної діяльності: теорія, 

практика, інновації» 12.11.2017 р. Івано-

Франківськ 

5. Колоквіум з питань професійного 

мислення «Сенс професій» 18 -19.10. 2017 

р. Київ. Національна спілка архітекторів 

України 

6. Міське середовище – ХХІ ст. 

Архітектура. Будівництво. Дизайн: ІІІ 

Міжнародний науково-практичний 

конгрес (14-16 березня 2018, м. Київ) 

7. Архітектура, освіта і наука в 



Україні і світі: досвід і перспективи 

розвитку: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., Рівне: НУВГП, 2019. 

8. ІІ Всеукраїнська наукова 

конференція: «Філософія науки, техніки і 

архітектури в гуманістичному вимірі». 

(29-30 листопада 2019 р.) 

9. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: матеріали наук.-

практ. конф. (м.Київ, 10 березня2019 р.). 

Київ: КНУБА 

Член редколегій наукових збірників:   

1. Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування. - К.: КНУБА 

2. Досвід та перспективи розвитку 

міст України. -К. : ДІПРОМІСТО 

3. Проблеми розвитку міського 

середовища. - К.: НАУ 

4. Архітектурна спадщина Волині. - 

Рівне, НУВГ 

5. Містобудування та територіальне 

планування. - К.: КНУБА. 

Експертна рада ДАК МОН України 

«Матеріалознавство і архітектура» 2010-

15 рр. 

Голова НМК (підкомісії) з 

архітектури МОН України 2006 – 15 рр. 

Експертна робота і участь у журі 

конкурсу з дизайну «Малої академії наук 

України»  2016 – 20 рр. 

Член 2 спеціалізованих вчених  рад 

по захисту дисертацій: 

 Д 26.056.02 у Київському 

національному університеті 

будівництва та архітектури (КНУБА, 

Київ) 

 К 64.089.06 у Харківському 

національному університеті міського 

господарства  (ХНУМГ, Харків) 

 



 Під керівництвом професора Тімохіна 

В.О. 8 здобувачів одтримали документ 

про присудження наукового ступеня 

кандидата наук та 3 доктора наук. 

 Офіційний опонент на 8 

дисертаційних робіт (протягом 2013-

2019 рр.)  

 
Наукова діяльність: 

 ORCID ID – https://orcid.org/ 0000-0002-0559-4384  

 GOOGLE SCHOLAR - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=R1h23egAAAAJ  

https://orcid.org/0000-0002-9873-5413
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=R1h23egAAAAJ


 
Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Наймену-вання 

посади (для 

сумісників - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади), ставка, 

форма 

зайнятості  

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

Інформація про наукову діяльність (основні 

публікації за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 

Рябець 

Юлія 

Степанівна 

Доцент 

кафедри 

дизайну 

архітектурного 

середовища 
1,5 ст.  -основне 

місце роботи 

Київський 

національний 

університет 

будівництва і 

архітектура, 

2002 р.,  

«Дизайн 

архітектурного 

середовища», 

магістр 

архітектури 
 

Кандидат 

архітектури, 

18.00.02 - 

Архітектура 

будівель та 

споруд»; 

 «Принципи 

функціонально-

просторової 

організації 

мобільних 

об’єктів 

експрес-

обслуговування

», 

 диплом ВАК У 

2010 р. 

ДК 058005;  

доцент кафедри 

дизайну 

архітектурного 

середовища,  

атестат  

МОНМСУ 

2013р. 

12ДЦ 036622 

За ОП «Дизайн» 

першим 

(бакалаврським) 

рівнем: 

1. Основи 

ергономіки 

За ОП 

«Архітектура та 

містобудування» 

першим 

(бакалаврським) 

рівнем: 

2. Теорія 

архітектури та 

архітектурного 

проектування: 

основи дизайну 

архітектурного 

середовища 

(іноземці) 

3. Архітектурне 

проектування 3 курс 

За ОНП 

«Архітектура та 

містобудування» 

другим 

(магістерським) 

Наукові публікації в міжнародних 

виданнях: 

Praslova V., Riabets Y., Shchurova V., 

Zinovieva O. and Harbar M. (2020) 

"Functional Organization of extraterrestrial 

underground base on Mars", International 

Journal of Innovative Technology and 

Exploring Engineering, Vol. 9 Issue 5, pp. 

303-312 available at : 

http://www.ijitee.org/wp-

content/uploads/papers/v9i5/E2161039520.pdf 

Публікації у фахових виданнях 

України:  

1. Роль мобільних об’єктів 

обслуговування у структурі великих міст // 

Сучасні проблеми архітектури  та 

містобудування : наук.-техн. зб. / відп. ред. 

М. М. Дьомін. –– К. : КНУБА, 2015. –– 

Вип. 41. –– C. 176–180. 

2. Соціально-психологічна 

відповідність міського середовища// 

Архітектурний вісник КНУБА: НАУК-

виробничий збірник - К.: КНУБА, 2017.- 

Вип. 11-12.-  С. 321-326. 

3. Проблеми фізіологічної 

відповідності архітектурного середовища// 

Архітектурний вісник КНУБА: НАУК-

Стажування в 

ТОВ «ПРОЕКТ 

КОНСАЛТ» з 

01.04.2019  по 

30.04.2019 р. 

 Тема: «Сучасний 

досвід застосування 

альтернативних 

джерел 

енергозабезпечення 

в архітектурі 

громадських 

будівель в 

Україні», 6 

кредитів 

Звіт, наказ 

КНУБА №629/1 

від  05.07.2019 р. 

«Про виконання 

плану-графіку 

підвищення 

кваліфікації 

керівних і 

педагогічних 

кадрів КНУБА на 

2017-2022 н.р.». 

 



рівнем: 

4. Основи 

архітектурно-

типологічного 

аналізу у галузі 

архітектурних 

об’єктів: основи 

ергономіки 

За ОНП 

«Архітектура та 

містобудування» 

третім (освітньо-

науковим) рівнем 

5. НД 07 

Спецкурс 

«Проблеми сталого 

розвитку 

архітектурно-

містобудівних 

систем і середовищ» 

 

 

виробничий збірник - К.: КНУБА, 2018.- 

Вип. 14-15.-  С. 548- 555.. 

4. Ергономічний підхід до формування 

архітектурного середовища// 

Архітектурний вісник КНУБА: НАУК-

виробничий збірник - К.: КНУБА, 2019.- 

Вип. 17-18.-  С. 592- 596. 

5. Роль громадського транспорту у 

формуванні сталого розвитку міст// 

Регіональна політика: політико-правові 

засади, урбаністика, просторове 

планування, архітектура [зб. наук. пр.]. 

Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во 

освіти і науки України, Мін-во розв. 

Громад та територій України, Київ: 

КНУБА.- Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2019. 

В 2-х ч. Ч.1. – С.325-330. 
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1. Екологічні проблеми формування 

архітектурного середовища. Конспект 

лекцій для студентів VI курсу спеціальності 

7.06010203, 8.06010203 «Дизайн 

архітектурного середовища» / Зінов’єва 

О.С., Рябець Ю.С.– К.: КНУБА, 2013. – 28 

с. (особисто автором – 14 с.); 

2. Архітектурна форма в екстер’єрі на 

прикладі дерев’яних та кам’яних церков 

України XVII – XVIII ст. (вивчення та 

копіювання) [Текст] : Методичні вказівки 

до виконання курсового проекту для 

студентів I курсу архітектурного 

факультету напряму 19 “Архітектура та 

будівництво”, спеціальності 191 

“Архітектура та містобудування”. – К.: 

КНУБА, 2017. – 24 с. / уклад: В.О. 

Праслова, Ю.С. Рябець, І.В. Булах   
3. Екологічні підходи до формування 
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Методичні вказівки до розробки 

архітектурного проекту для студентів 3 

курсу / Укладачі.: М. В. Гарбар, Ю.С. 

Рябець. – К.: КНУБА, 2017. – 20 с. 

(особисто автором – 10 с.); 

 Брала участь у міжнародному 

проекті “Підготовка спеціалістів зі 

зведення будівель близьких, до нульового 

енергоспоживання: інформаційні 

інженерно-будівельні центри знань” за 

підтримкою програми Європейського 

Союзу з розвитку наукових досліджень та 

технологій (“Горизонт 2020”,  Train-to-

NZEB), червень 2018 р. 
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архітектурного 

середовища», 
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архітектури 
 

Кандидат 

архітектури, 
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Містобудуванн

я і ландшафтна 
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Ландшафт. Архітектура Дизайн». К.: Huss. 

– 2017 р., 612 ст., іл. УДК 71/72 П60 - ISBN 

978-617-7518-00-5 

Наукові публікації в міжнародних 

виданнях: 

1. Щурова В. А. Эстетические 

особенности формирования ландшафтно-

городской среды / Zbiór raportów 

naukowych. Nauka, problemy, osiagniecia, 

innovacyjnosc, praktyki, teoria (29.04.2015 - 

30.04.2015) - Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour», - 2015. – Р. 26 – 28. 

2. Щурова В. А. Прийоми реконструкції 

«парків культури і відпочинку» в 

пострадянських країнах./ Science Review / 

Open Acces Peer-rewiewed Journal: RS 

Global Sp. z O.O. Scientific Educational 

Center/ Warsaw, Poland. – 1(8), January 2018/ 

Vol. 1. – Р. 24 – 27.  

3. Щурова В.А., Гарбар М.В. Засоби 

удосконалення ландшафтно-рекреаційного 
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шляхом впровадження велосипедної 
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ліцензування, 

акредитації, 

перепідготовки та 

підвищення 
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Київського 
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університету 

будівництва і 

архітектури з 12 

листопада по 28 

грудня 2015 р. Курси 

з дисципліни: 

«Комп’ютерні 

технології. 

Дистанційне 

навчання». 

Тема: «Тести та 

інформаційне 

поповнення сторінки 

«Міський і 

ландшафтний 

дизайн»  Свідоцтво 

12 СПК 723651 
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«Проблеми 

сталого розвитку 
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містобудівних 

систем і 

середовищ» 

 

 

інфраструктури. World Science: 

multidisciplinary scientific edition, Warsaw, 

2018. No 10(38). P. 15 – 21. p-ISSN - 2413-

1032, e-ISSN - 2414-6404. (COPERNICUS). 

4. Praslova V., Riabets Y., Shchurova V., 

Zinovieva O. and Harbar M. (2020) 

"Functional Organization of extraterrestrial 

underground base on Mars", International 

Journal of Innovative Technology and 

Exploring Engineering, Vol. 9 Issue 5, pp. 

303-312 available at : 

http://www.ijitee.org/wp-

content/uploads/papers/v9i5/E2161039520.pdf 

Публікації у фахових виданнях 

України:  

1. Відновлення утилітарних, 

функціональних і естетичних якостей 

первинної житлової структури – двору / 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: науковий збірник – К.: 

КНУБА, 2015. – № 41. – С. 238 – 241. 

2. Міські ландшафти: досвід і 

адаптація сучасних дизайн-ідей./ Міське 

середовище – ХХІ ст. Архітектура. 

Будівництво. Дизайн: Тези доповідей ІІ 

Міжнародного науково-практичного 

конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – 

К.:ЦП «Компринт», 2016. – С. 213. 

3. Прийоми формування просторово-

глибинної композиції водно-зеленого 

діаметру міста /Наук.-техн. збірник: 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування / Відпов. ред. М. М. 

Дьомін. – К.: КНУБА, 2016. – № 46. – С. 

367 – 371.  

4. Особливості ландшафтної 

організації «буферних» зон у середовищі 

надвеликих міст / Сучасне місто – 

проблеми та їх вирішення: Тези доповідей 

Міжнародної науково-практичної 

Наказ КНУБА  № 

226 від 18.05.2016 

р. «Про виконання 

плану-графіку 

підвищення 

кваліфікації 

керівних і 

педагогічних кадрів 

КНУБА на 2015-

2016 н.р.» 



конференції, м. Одеса, 21 – 23 вересня 

2017 р. – Одеса: ОДАБА – С. 40 – 41. 

5. Особливості дизайну предметно-

просторового середовища тематичних 

парків. Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми сучасного дизайну», 

м. Київ, 20 квітня 2018 –Київ: КНУТД, 

2018 – у 2 томах. Том 2. – 336 С. 231– 233. 

6. Прогностичні підходи в 

ландшафтно-містобудівних теоріях. Ідеї, 

концепції, уявлення/ Регіональна політика: 

історія, політико-правові засади, 

архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.].– 

К.: КНУБА та ін. Київ-Тернопіль: 

«Бескиди», 2018. – Вип. IV в 2-х ч.– Ч. 2. – 

С. 57 – 61. 

7. Моделювання ландшафтних ситуацій 

шляхом використання міждисциплінарних 

методів / Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: науковий збірник – К.: 

КНУБА, 2019. – № 53. – С. 82 – 89. 

Конференції.:  

1. II - V Міжнародна науково-

практична конференція «Архітектура 

історичного Києва» 2016, 2017,2018, 

2019р. 

2. Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасне місто –  проблеми 

та їх вирішення» 21 – 23 вересня 2017 р., 

м. Одеса 

3. VIII-ХІ Всеукраїнська наукова 

конференція Сучасна архітектурна 

освіта. Київ: КНУБА, 2016-2019 рр. 

4. IV - V Міжнародна науково-

практична конференція «Регіональна 

політика: законодавче регулювання та 

практична реалізація», Київ, 2018, 2019 р. 

5. "Build-Master-Class-2018" BMC-

2018 – International Scientific-Practical 



Conference of young scientists, 28-30 

November 2018, Kyiv, КНУБА 

6. V Міжнародна науково - практична 

конференція «Теорія та практика 

дизайну», м.  Київ, 11 березня 2019 р. 

7. Зелене будівництво: І Міжнародна 

науково-практична конференція, 

12.11.2019 р., КНУБА 

Методичні роботи: 

1. Символізація художнього образу 

архітектурно-містобудівних ансамблів на 

в'їздах до найкрупніших міст: Методичні 

вказівки і програма завдання до розробки 

архітектурного проекту / Укладачі.: В. О. 

Тімохін, В. А. Щурова, І. В. Булах – К.: 

КНУБА, 2016. – 18 с. (особисто – 6 с.) 

2. Прийоми геопластики у 

ландшафтному дизайні. Методичні 

вказівки до практичних занять і розробки 

індивідуальної роботи для студентів 

спеціальності 191 «Архітектура та 

містобудування» спеціалізації «Дизайн 

архітектурного середовища»./ укладачі. О. 

В. Ольховська, В. А. Щурова – К.: КНУБА, 

2017. – 20 с. (особисто – 10 с.) 
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3. Ритмічно-еволюційний розвиток  

плану Києва // Сучасні проблеми 

архітектури та містобудування: наук.-тех. 

зб. – Київ: КНУБА.,2015. -  Вип. 41. - С. 90 

– 94 

4. Сталий розвиток та екологічна 

інфраструктура // Сучасні проблеми 

архітектури і містобудування: наук.-тех. зб. 

– Київ: КНУБА,  2017. -  Вип. 47. - С.66 – 

Стажування  в 

Державному 

підприємстві 

«Український 

державний науково-

дослідний інститут 

проектування міст 

«ДІПРОМІСТО» 

імені Ю.М. 

Білоконя», з 24.10.16 

по 24.11.16 р.  Тема: 

«Архітектурно-

планувальна 

організація 

інклюзивних 

просторів», наказ 

КНУБА на 

зарахування на 

стажування № 1210/1 

від 17.10.16 року.  6 

кредитів 

Звіт, наказ КНУБА  

№ 258 від 30.06.2017 

р. «Про виконання 



середовища 

За ОНП 

«Архітектура та 

містобудування» 

третім 

(освітньо-

науковим) рівнем 

5. НД 07 

Спецкурс 

«Проблеми 

сталого розвитку 

архітектурно-

містобудівних 

систем і 

середовищ» 
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5. Сталий розвиток сучасного міста та 

сталість територіальної громади // 

Регіональна політика: історія, політико-

правові засади, архітектура, урбаністика 

[зб. наук. пр.].– К.: КНУБА та ін. Київ-

Тернопіль: «Бескиди», 2018. – Вип. IV в 2-

х ч.– Ч. 2. – С. 106 – 108 

6. Регіональні особливості сталого 

розвитку малих міст (на прикладі м. 

Тульчин)// Регіональна політика: політико-

правові засади, урбаністика, просторове 

планування, архітектура [зб. наук. пр.]. 

Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во 

освіти і науки України, Мін-во розв. 

Громад та територій України, Київ: 

КНУБА.- Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2019. 

В 2-х ч. Ч.1. – С.307-310. 

Методичні роботи: 

1. Екологічні проблеми формування 

архітектурного середовища. Конспект 

лекцій для студентів VI курсу 

спеціальності 7.06010203, 8.06010203 

«Дизайн архітектурного середовища» / 

Зінов’єва О.С., Рябець Ю.С.– К.: КНУБА, 

2013. – 28 с. (особисто автором – 14 с.); 

2. Екологічні проблеми формування 

архітектурного середовища. -  Завдання та 

методичні вказівки до практичних занять 

для студентів VІ курсу 7, 8.06010203 

«Дизайн архітектурного середовища». – К.: 

КНУБА, 2013. 20 стор. 

3. Зінов’єва О.С. Основи методології 

дизайну архітектурного середовища.-

Методичні вказівки до практичних занять 

та виконання індивідуального завдання для 

студентів ІІ курсу. 191 "Архітектура та 

містобудування" - К.: КНУБА, 16 стор. 

4. Зінов’єва О.С. Основи методології 

плану-графіку 

підвищення 

кваліфікації керівних 

і педагогічних кадрів 

КНУБА на 2016-2017 

н.р.». 



дизайну архітектурного середовища.- 

Конспект лекцій для студентів  для 

студентів ІІ курсу. 191 "Архітектура та 

містобудування" - К.: КНУБА, 40 стор. 

Конференції:  

1. Міжнародна науково-методична 

конференція «Архитектурное 

интерпространство ХХІ века: опыт, 

проблемі, перспективы» 2013р., м Санкт-

Петербург, Росія. 

2. IV - V Міжнародна науково-

практична конференція «Регіональна 

політика: законодавче регулювання та 

практична реалізація», Київ, 2018, 2019 р. 

3. II - V Міжнародна науково-

практична конференція «Архітектура 

історичного Києва» 2016, 2017,2018, 2019 

р. 

 Брала участь у міжнародному 

проекті “Підготовка спеціалістів зі 

зведення будівель близьких, до нульового 

енергоспоживання: інформаційні 

інженерно-будівельні центри знань” за 

підтримкою програми Європейського 

Союзу з розвитку наукових досліджень та 

технологій (“Горизонт 2020”,  Train-to-

NZEB), червень 2018 р. 

 

Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОНУ, зокрема Scopus  або 

Web of Science Core Collection, Google Scholar 

3. Praslova V., Riabets Y., Shchurova V., Zinovieva O. and Harbar M. (2020) "Functional Organization of extraterrestrial underground base on Mars", 

International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Vol. 9 Issue 5, pp. 303-312 available at : http://www.ijitee.org/wp-

content/uploads/papers/v9i5/E2161039520.pdf   

  
Наукова діяльність: 

 ORCID ID – https://orcid.org/0000-0001-5453-2924  

 GOOGLE SCHOLAR - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SJXroBYAAAAJ

http://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i5/E2161039520.pdf
http://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i5/E2161039520.pdf
https://orcid.org/0000-0001-5453-2924
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SJXroBYAAAAJ


 
Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади (для 

сумісників - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади), ставка, 

форма 

зайнятості  

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування 

всіх навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

Інформація про наукову діяльність (основні 

публікації за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 

Праслова 

Валентина 

Олександ-

рівна 

Доцент 

кафедри 

дизайну 

архітектурного 

середовища 
1,0 ст.  -основне 

місце роботи 

Київський 

національний 

університет 

будівництва і 

архітектура, 

2006 р., 

«Дизайн 

архітектурного 

середовища», 

магістр 

архітектури 
 

Кандидат 

архітектури, 
18.00.02  - 

Архітектура 

будівель та 

споруд; 

 Архітектурно-

планувальна 

організація 

підземних 

торговельно-

розважальних 

комплексів»,   

диплом ВАК У 

2010 р. 

ДК  060379; 

доцент 

кафедри 

дизайну 

архітектурног

о середовища,  

атестат  

МОНМСУ 

2013 р. 

12ДЦ 034304 

За ОП 

«Архітектура та 

містобудування» 

першим 

(бакалаврським) 

рівнем: 

1. Архітектур

не проектування 1 

курс 

2. Архітектур

не проектування 4 

курс 

За ОНП 

«Архітектура та 

містобудування» 

другим 

(магістерським) 

рівнем: 

3. Художнє 

проектування 

архітектурного 

середовища 

За ОНП 

«Архітектура та 

містобудування» 

третім 

(освітньо-

Наукові публікації в міжнародних 

виданнях: 

1. Praslova V., Riabets Y., Shchurova V., 

Zinovieva O. and Harbar M. (2020) 

"Functional Organization of extraterrestrial 

underground base on Mars", International 

Journal of Innovative Technology and 

Exploring Engineering, Vol. 9 Issue 5, pp. 

303-312 available at : 

http://www.ijitee.org/wp-

content/uploads/papers/v9i5/E2161039520.pdf 

2. Інсталяції в художньому 

проектуванні міського середовища  Zbiór 

artykułów naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej 

"Badania podstawowe i stosowane: wyzwania 

i wyniki" - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading tour», 2016. – 6-10 str. 

3. Хепенінг в художньому 

проектуванні міського середовища  Zbiór 

artykułów naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej " 

Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do 

praktyki" - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading tour», 2017. - 80 str. – 10-

14 str. 

Стажування в 

ТОВ «БК «ТЕСТ-

ЕСТ» Тема: «Проект 

готелю на 16 

номерів в м. Київ».  

6 кредитів 
Звіт, наказ КНУБА 

№629/1 від  

05.07.2019 р. «Про 

виконання плану-

графіку підвищення 

кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів 

КНУБА на 2017-2022 

н.р.». 

 



науковим) рівнем 

4. НД 07 

Спецкурс 

«Проблеми 

сталого розвитку 

архітектурно-

містобудівних 

систем і 

середовищ» 

 

 

4. Трансформація процесу проектування в 

сучасному предметному дизайні Zbiór 

artykułów naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT 

#3 - Rotterdam (The Netherlands): Wydawca: 

Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018. -  

str. 13– 19  str. 

Публікації у фахових виданнях 

України:  

1. Перфоманс в художньому 

проектуванні / В. О. Праслова // Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування. - 

2018. - Вип. 52. - С. 115-120. 

2. Оновлення процесу проектування 

об'єктів предметному дизайні проектування 

/ В. О. Праслова, А. С. Андрощук // 

Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-

вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. 

- 2018. - Вип. 16. - С. 145-152. 

3. Прийоми впровадження нових 

будівельних матеріалів в художньому 

проектуванні / В. О. Праслова // Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування. - 

2019. - Вип. 54. - С. 393-402.  

4. Арт-дизайн в художньому 

проектуванні / В. О. Праслова // Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування. - 

2019. - Вип. 53. - С. 110-115.  

Методичні роботи: 

1. Художественное проектирование 

архитектурной среды [Текст] : конспект 

лекций для иностранных студентов 

специальности 191 "Архитектура и 

градостроительство" отрасль знаний 19 

"Архитектура и строительство" / В. А. 

Праслова; Київ. нац. ун-т стр-ва и архит. - 

К. : КНУБА, К.: КНУСА, 2019. - 52 с.  

2. Архітектурна форма в екстер’єрі на 

прикладі дерев’яних та кам’яних церков 



України XVII – XVIII ст. (вивчення та 

копіювання) [Текст] : Методичні вказівки 

до виконання курсового проекту для 

студентів I курсу архітектурного 

факультету напряму 19 “Архітектура та 

будівництво”, спеціальності 191 

“Архітектура та містобудування”. – К.: 

КНУБА, 2017. – 24 с. / уклад: В.О. 

Праслова, Ю.С. Рябець, І.В. Булах   

Конференції: 

1. Перша Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених, 

аспірантів і студентів «БудМайстерКлас-

2015», 26-27 листопада 2015 р., м Київ, 

КНУБА 

2. Zbiór artykułów naukowych. 

Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-

Praktycznej "Badania podstawowe i 

stosowane: wyzwania i wyniki" (30.08.2016 -

31.08.2016) - Warszawa: Wydawca: Sp. z 

o.o. «Diamond trading tour», 2016. 

3. Zbiór artykułów naukowych. 

Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- 

Praktycznej " Priorytetowe obszary 

badawcze: od teorii do praktyki" (28.02.2017) 

- Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour». 

4. ІХ Всеукраїнська наукова 

конференція «Сучасна архітектурна освіта: 

Еволюція архітектури як інформаційна 

система» 23.11.2017 р. Київ, КНУБА 

5. V Міжнародна науково-практична 

конференція: «Архітектура історичного 

Києва. ВІМ та інформаційні технології в 

архітектурі». (м.Київ, 22 листопада 2019 р.) 

Київ: КНУБА, 2019 

6. Міжнародна наукова конференція 

«BUILD-MASTER-CLASS-2019» 27-29. 

11.2019. р. Україна. Київ, КНУБА 

 



 

Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОНУ, зокрема Scopus  або 

Web of Science Core Collection, Google Scholar 

1. Praslova V., Riabets Y., Shchurova V., Zinovieva O. and Harbar M. (2020) "Functional Organization of extraterrestrial underground base on Mars", 

International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Vol. 9 Issue 5, pp. 303-312 available at : http://www.ijitee.org/wp-

content/uploads/papers/v9i5/E2161039520.pdf   

  
Наукова діяльність: 

 ORCID ID – https://orcid.org/0000-0002-9342-6996  

 GOOGLE SCHOLAR - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=w2HXXFIAAAAJ

http://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i5/E2161039520.pdf
http://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i5/E2161039520.pdf
https://orcid.org/0000-0002-9342-6996
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=w2HXXFIAAAAJ


 
Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади (для 

сумісників - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади), ставка, 

форма 

зайнятості  

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування 

всіх навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

Інформація про наукову діяльність (основні 

публікації за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ольховська 

Олена 

Владисла-

вівна 

Доцент 

кафедри 

дизайну 

архітектурного 

середовища 
1,5 ст.  -основне 

місце роботи 

Київський 

державний 

художній 

інститут,  

1985 р.,  

«Архітектура», 

архітектор 
 

Кандидат 

архітектури, 
18.00.01 - 

Теорія  

архітектури, 

реставрація 

пам’яток 

архітектури»; 

«Формування 

архітектури 

університетськ

их центрів ХІХ 

– ХХ ст. (на 

прикладі 

України)»,  

диплом 

ВАК У 2009 р. 

ДК 052418,  

доцент 

кафедри 

дизайну 

архітектурног

о середовища,  

атестат  

МОНМСУ 

2013 р. 

 12ДЦ 034304 

За ОП 

«Архітектура та 

містобудування» 

першим 

(бакалаврським) 

рівнем: 

1. Архітектур

не проектування 2 

курс 

2. Композиція 

За ОНП 

«Архітектура та 

містобудування» 

другим 

(магістерським) 

рівнем: 

3. Основи 

архітектурно-

типологічного 

аналізу у галузі 

архітектурних 

об’єктів: основи 

графічного 

дизайну, реклами 

ві маркетингу 

4. Концептуа

льне архітектурне 

Публікації у фахових виданнях 

України:  

1. Реновація колишніх промислових 

територій засобами ландшафтного дизайну 

/ О. В. Ольховська // проблеми розвитку 

міського середовища. — Київ : НАУ, 2017. 
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