
Звіт 

з наукової роботи викладачів кафедри дизайну архітектурного середовища  

за 2013 – 2018 р.р. станом на 14.03.2018 р. 

 

2018 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях. 

 

Автор Назва Видавництво чи місце проведення 

конференції, рік 

Асист. 

Гарбар М. В. 

Архітектурно-

типологічні основи 

проектування 

велостанцій 

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. 20 

– 23.  
https://ws-conference.com 

Доц.  

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.  
https://ws-conference.com 

 

2017 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях. 

Автор Назва Видавництво чи місце проведення 

конференції, рік 

Асист. 

Андрощук А.С. 

Трансформація 

процесу 

проектування в 

сучасному 

предметному 

дизайні 

Андрощук А.С., Праслова В.О. //  

ІХ Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: Еволюція 

архітектури як інформаційна система» 

23.11.2017 Київ, КНУБА) 

Планування 

територій – основні 

проблеми, шляхи 

вирішенні, нагальні 

зміни до діючої 

системи 

Дискусійна панель конференції Розвиток 

територій. Нагальні проблеми містобудівної 

документації. Київ, 27.05.2017р. (доповідь) 

Доц.  

Булах І. В. 

Проблемне поле 

завдань 

реорганізації 

мережі 

дитячих 

лікувальних 

закладів України 

Містобудування та територіальне планування: 

Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. 

Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 63. – С. 45 

– 51. 
http://library.knuba.edu.ua. 

Передумови 

реорганізації 

мережі дитячих 

лікувальних 

закладів України 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. 

ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 

47. – С. 444 – 450. 
http://library.knuba.edu.ua 

Медичні заклади 

Києва, побудовані у 

період з 1910 по 

1940 рр. 

Новий урбанізм у східній Європі. 1920 –1930-

ті рр. Міжнародна конференція. Харків. 11.04 – 

13.04.2017 
http://hdafk.kharkov.ua 

Провідні тенденції 

та символізація 

Міжнародна науково-практична конференція. 

Азербайджан. Вересень 2017 р. 



архітектурно-

художнього образу 

лікарняних 

будівель 

http://www.lp.edu.ua 

Центр реабілітації і 

релаксації для 

учасників АТО 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасне місто – проблеми та їх вирішення». 

Одеса. 21-23 вересня 2017 р. 
http://www.ogasa.org.ua/ 

Основні положення 

щодо проектування 

дитячих медичних 

закладів 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція "Регіональна політика: історія, 

політико-правові засади, архітектура, 

урбаністика". Київ. 22-23 листопада 2017 р. 
http://www.knuba.edu.ua 

Вектор розвитку 

мережі дитячих 

лікарняних закладів 

України 

Колоквіум «Мислити архітектурою», 8 жовтня 

2017 р., Національна спілка архітекторів 

України, м. Київ 

(доповідь) 

Асист. 

Гарбар М. В. 

Містобудівна 

модель організації 

споруд для 

велосипедів в 

історичному 

міському 

середовищі на 

прикладі 

Контрактової площі 

Молодий вчений. – 2017. – №3 – с. 126 -130 

(Журнал включено до наукометричних баз 

РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 

Research Bible, Index Copernicus).  
http://molodyvcheny.in.ua 

Організація 

велосипедної 

інфраструктури 

житлових районів 

найзначніших міст 

(на прикладі Києва) 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасне місто –  проблеми та їх вирішення» 

21 – 23 вересня 2017 р., м. Одеса 
http://www.ogasa.org.ua/ 

Доц.  

Зінов’єва О.С. 

Сталий розвиток та 

екологічна 

інфраструктура 

 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування».– № 47.-Київ: КНУБА. – 

2017.– С. 66 – 70 
http://library.knuba.edu.ua 

Проф. 

Ковальська Г.Л. 

 

Огляд підходів до 

планування 

територій 

населених пунктів у 

провідних країнах 

Європи 

Ковальська Г.Л., Смілка В.А. // Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування: 

науковий збірник –К.: КНУБА, 2017. – Вип. 48. 

– С. 274 – 282. 
http://library.knuba.edu.ua 

Прийоми 

формування 

меморіальних 

комплексів 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного Києва. 

Контекст і втручання» 24. 11. 2017 р. Україна. 

Київ, КНУБА 
 

Ст. викл. 

Костюк О. О. 

 

Типологія 

соціально 

орієнтованого 

житлового 

середовища 

Костюк О. О., 

Шебек Н.М. // Молодий вчений. – 2017. – №1 – 

с. 125-129 (Журнал включено до 

наукометричних баз 

РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 

Research Bible, Index Copernicus).  
https://molodyvcheny.in.ua 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=39892
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://oaji.net/journal-detail.html?number=365
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=39892
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://oaji.net/journal-detail.html?number=365
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a


Особливості 

формування 

кольорових 

тенденцій в дизайні 

Збірка наукових праць: Традиції та новації у 

вищій архітектурно-художній освіті / за ред. В. 

Я. Даниленко. – Х., ХДАДМ, 2017. – № 1 . – С. 

60-67 (Журнал включено до наукометричних 

баз РИНЦ) 
https://www.ksada.org/4t-public.html 

Принципи дизайну 

внутрішнього 

простору групових 

житлових будинків 

для людей з 

особливими 

потребами 

О. Костюк, І. В. Антоненко, О. О. Сафронова, 

О. // Вісник Київського національного 

університету технологій та дизайну. Серія 

Технічні науки. – 2017. – № 2 (108). – C. 148-

155. 
https://vistnyk.knutd.edu.ua 

Desing tendency of 

residential space 

2017 – 2018. 

Conference program and  proceedings. 

International scientific-practical conference of 

young scientists. KYIV. Ukraine 28.11 – 01.12 

BUILD MASTER CLASS. 
https://www.bmc-
conf.com/download/programm_articles.pdf 

Доц.  

Ольховська О.В. 

Реновація колишніх 

промислових 

територій засобами 

ландшафтного 

дизайну 

Проблеми розвитку міського середовища. 

НАУ. –  К., 2017. –  № 2. – 

С. 116 – 124. 
https://nau.edu.ua 

Містобудівне 

середовище як 

публічний та 

інформаційний 

простір 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Регіональна політика: історія, 

політико-правові засади, архітектура, 

урбаністика. 22 – 23.11.17 р. Київ  
https://mistosite.org.ua 

Громадське 

середовище як 

простір для арт-

об’єктів  

Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасне місто –  проблеми та їх вирішення» 

21 – 23 вересня 2017 р., м. Одеса 
https://www.ogasa.org.ua 

Асист. 

Панченко О.О. 

 

Symmetrization of an 

architectonically plan 

composition of the 

city 

European Science Reciew, «East West» 

Association for Advanced Studies and Higher 

Education GmbH. Vienna #1-2 2017 

Impact factor: 0.13 

Входить до баз цитування: 

BASE, Google Scholar, EBSCO, 

RePec, WorldCAT, Open AIRE, ROAR. -  

С. 3 - 5. 
https:// www.ogasa.org.ua 
ppublishing.org/upload/iblock/518/Layout_ESR_1-
2_2017.pdf 

Порядок 

гармонізації 

архітектурно-

планувальної 

композиції міста  

Науковий вісник будівництва 

6-7 квітня 2017 р. Харківський національний 

університет будівництва та архітектури. – 6 

стор. 
https://vestnik-construction.com.ua 

Симетризація 

архітектурно-

планувальної 

композиції 

містобудівних 

Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» 

Zbiór artykułów naukowych. 

Z 40 Zbiór artykułów naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej " 

Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib2a3UyZPUAhWnJZoKHVB8BssQFghHMAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FImpact_factor&usg=AFQjCNFt9Hs6u-IMrbvQOZzCpbTaHISFIw&sig2=CofujSAebPZ2a2Q50fbgog
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiTxdm0zZPUAhWIIJoKHbJtA9IQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&usg=AFQjCNEHu5VIa4GiGw38zzWJU0zOpRtmPQ&sig2=V69EKMobMiZ24GGVM_aX5A


ансамблів на 

в’їздах до 

найкрупніших міст  

praktyki" (28.02.2017) - Warszawa: Wydawca: 

Sp. z o.o. «Diamond trading tour.– P. 6 – 10. 
https://elibrary.kubg.edu.ua/19292/1/L_ 
Ryabchuk_Mkonf_02_2017_IM.pdf 

1.  

 
 

Композиційна 

модель динамічних 

перетворень 

міського 

планування 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасне місто –  проблеми та їх вирішення» 

21 – 23 вересня 2017 р., м. Одеса 
https://www.ogasa.org.ua 

Доц. 

Праслова В.О. 

Хепенінг в 

художньому 

проектуванні 

міського 

середовища   

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», 2017. – Р.10 – 

14  
https://elibrary.kubg.edu.ua/19292/1/L_ 
Ryabchuk_Mkonf_02_2017_IM.pdf 
 

Трансформація 

процесу 

проектування в 

сучасному 

предметному 

дизайні 

Праслова В.О., Андрощук А.С. //  

ІХ Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: Еволюція 

архітектури як інформаційна система» 

23.11.2017 Київ, КНУБА 

Доц. Рябець Ю.С. Соціально-

психологічна 

відповідність 

міського 

середовища 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного Києва. 

Контекст і втручання» 24. 11. 2017. рУкраїна. 

Київ, КНУБА – С 103-104. 

Проф.  

Тімохін В.О. 

Синергетичний 

підхід до проблем 

гуманізації 

міського 

середовища 

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: 

Колективна монографія / Під загальною ред. 

В. П. Сопова, В. П. Мироненка. – Харків: 

ХНУБА, 2017. – С. 57 – 64 
http://khg.kname.edu.ua 

Місто та регіон: 

проблеми і шляхи 

інтеграції та 

реінтеграції 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Регіональна політика: історія, 

політико-правові засади, архітектура, 

урбаністика. 22 – 23.11.17 р. Київ 

 

Контекстуальність і 

орнаментальність 

міського 

середовища 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного Києва. 

Контекст і втручання» 24. 11. 2017 р. Україна. 

Київ, КНУБА 

Репери «дорожньої 

карти» сучасного 

архітектурно-

освітянського 

простору 

ІХ Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: Еволюція 

архітектури як інформаційна система» 

23.11.2017 р. Київ, КНУБА 

Проблеми сучасної 

архітектурної 

освіти в Україні 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку проектної 

діяльності: теорія, практика, інновації» 

12.11.2017 р. Івано-Франківськ 



Мислити 

архітектурою: 

«Стан та 

перспективи 

архітектурно-

урбаністичної 

сфери в Україні» 

Колоквіум з питань професійного мислення 

«сенс професій» 18 -19.10. 2017 р. Київ. 

Національна спілка архітекторів України 

Проф. 

Шебек Н. М. 

Особливості 

побудови і способи 

зображення 

соціонічної 

типології 

архітектурного 

середовища 

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: 

Колективна монографія / Під загальною ред. 

В. П. Сопова, В. П. Мироненка. – Харків: 

ХНУБА, 2017. – С. 7-14. 
http://khg.kname.edu.ua 

Ландшафти і 

рослини 

К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»,  

2017. – 96 с., іл. 

Методика 

композиційного 

аналізу 

урбанізованого 

середовища 

ІХ Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: Еволюція 

архітектури як інформаційна система» 

23.11.2017 Київ, КНУБА 

Містобудівний 

потенціал водойм 

та прилеглих до 

них територій 

Проф. Шебек Н.М., асп. Драгомирова Г.А. // ІІI 

Міжнародна наукова конференція 

«Регіональна політика: історія, політико-

правові засади, архітектура, урбаністика» 22 – 

23.11.17 р. Київ 

Якою мовою 

говорить Київ? 

ІІІ. Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного Києва. 

Контекст і втручання» 24. 11. 2017 р. Україна 

Київ, КНУБА 

Доц.  

Щурова В.А. 

ЛАД: Ландшафт. 

Архітектура 

Дизайн.  

Науково-популярне мистецьке видання. –  К.: 

Huss. – 2017 р., 612 ст., іл. 

УДК 71/72П60 

ISBN 978-617-7518-00-5 

Особливості 

ландшафтної 

організації 

«буферних» зон у 

середовищі 

надвеликих міст 

Сучасне місто – проблеми та їх вирішення: 

Тези доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Одеса, 21 – 23 

вересня 2017 р. – Одеса: ОДАБА – С. 40 – 41 
https://www.ogasa.org.ua 

Реформування 

мистецької освіти: 

чинники і наслідки 

ІХ Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: Еволюція 

архітектури як інформаційна система» 

23.11.2017 Київ, КНУБА 

Дендропарк як засіб 

реабілітації 

міського 

середовища 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного Києва. 

Контекст і втручання» 24. 11. 2017 р. Україна. 

Київ, КНУБА 

 

Усього за 2017 рік: 11 наукових статей;  3 монографії; 24 тези; 18 виступів на конференціях і 

колоквіумах. 

 

2016 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях. 

 



Автор Назва Видавництво чи місце проведення 

конференції, рік 

Асист.  

Булах І. В. 

Символизация 

архитектурно-

художественного  

образа городской 

среды. 

Сборник научных статей / 

LAPLAMBERTAcademicPublishing  

Düsseldorf, Germany: OmniScriptum 

Management GmbH, 2016. – 93 p. 

ISBN: 978-3-659-91632-8 

Символизация 

архитектурно-

художественного 

образа 

градостроительных 

ансамблей, площадей 

и ландшафтной 

архитектуры 

International Scientific Review of the 

Problems and Prospects of Modern Science 

and Education // International Scientific 

Review № 16 (26) / XXV International 

Science Conference (Boston. USA, 7-8 

October, 2016). Р. 59 – 62. 

ISSN 2410-275Х  

Основні положення 

методики 

символізації 

архітектурно-

художнього образу 

середовища міста 

 

Молодий Вчений: науковий журнал –  

Херсон: Гельветика, 2016. –  № 2. –  С. 

251 – 254. 

ISSN 2304-5809, ISSN 2313-2167 
https://molodyvcheny.in.ua 

Загальні положення 

символізації 

архітектурно-

художнього образу 

міського середовища 

Наук.-техн. збірник: Сучасні проблеми 

архітектури та містобудування / Відпов. 

ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2016. – 

№ 42. – С. 17 – 24. 
http://library.knuba.edu.ua 

Систематизація 

принципів і методів 

символічного 

підходу у 

містобудівному 

проектуванні 

Вісник Придніпровської академії 

будівництва та архітектури: збірник 

наукових праць –  Дніпропетровськ: 

Придніпровська академія будівництва та 

архітектури, 2015. –  № 12. –  С. 84 – 90. 

ISSN 2312-2676 

Збірник був надрукований на початку 

2016 р. 

Структурно-логічна 

модель символізації 

архітектурно-

художніх образів 

Молодий Вчений: науковий журнал –  

Херсон: Гельветика, 2016. –  № 2. –  С. 

254-260. 

ISSN 2304-5809, ISSN 2313-2167  
https://molodyvcheny.in.ua 

Символізація 

архітектурно-

художніх образів 

міського середовища 

на прикладі 

пошукових 

пропозицій для м. 

Києва 

Збірник  статей науково-інформаційного 

центру "Знання" за матеріалами ХІІ 

міжнародної заочної науково-практичної 

конференції "Розвиток науки у ХХІ 

сторіччі" 5 частина, м. Харків: збірник 

статей (рівень стандарту, академічний 

рівень). –  Х.: науково-інформаційний 

центр "Знання", 2016.  С. 81-88. 

ISSN: 6827-0151 

Methodology 

symbolization 

architectural and 

artistic image of urban 

environment 

Zbiór artykułów naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej 

"Współczesne problemy i perspektywy 

rozwoju. " (29.04.2016 – 30.04.2016 ) – 

Warszawa: Sp. zo.o. «Diamond trading 



 tour», 2016. – Р. 13 – 17. 

ISBN: 978-83-65207-82-1 
https://ir.lib.vntu.edu.ua 

Світовий досвід 

проектування 

лікарень 

невідкладної 

медичної допомоги 

Регіональна політика: історичні витоки, 

законодавче регулюван-ня, практична 

реаліза-ція зб. наук. пр. – Київ  

Тернопіль:  2015.  Вип. ІІ. Матеріали 

Другої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 

14-15 грудня 2016 р.) / Мін-во освіти 

України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри 

та ін.  «Економічна думка»  2016. – В 2-

х ч.  Ч. 2.   С. 48 – 52. 

 

Доц. Житкова Н. Ю. Архітектура і 

дизайн. Єдність і 

протиріччя 

Наук.-техн. збірник: Сучасні проблеми 

архітектури та містобудування / Відпов. 

ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2016. – 

№ 42. – С. 25-32. 
http://library.knuba.edu.ua 

Парадоксальність в 

архітектурі 

Наук.-техн. збірник: Сучасні проблеми 

архітектури та містобудування / Відпов. 

ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2016. – 

№ 42. – С. 23-38. 
http://library.knuba.edu.ua 

Архітектура 

промислових 

будівель України 

періоду 1990-х – 

2006-х р.р. 

Архітектурний вісник КНУБА, НАУК-

виробничий збірник / Відпов. ред. 

Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8 

– 9. – С. 453 – 469 
http://library.knuba.edu.ua 

Доц.  

Зінов’єва О.С. 

Рекреаційний 

потенціал київських 

островів у 

ландшафтно-

планувальній 

організації парків 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування. Вип. 46. – К.: 2016 р. 

(Випущений у 2017 р.) – С. 264 – 269. 
http://library.knuba.edu.ua 

Рекреаційний 

потенціал київських 

островів у 

ландшафтно-

планувальній 

організації парків 

Київ, 2016 «Архітектура історичного 

Києва. Ландшафт і вода» 

Доц. 

Праслова В.О. 

Інсталяції в 

художньому 

проектуванні 

міського середовища   

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. – Р. 6 – 

9. https://ir.lib.vntu.edu.ua 

Асист. 

Соколовська Ю.С. 

Об’ємно-планувальні 

принципи і методи 

реновації масової 

житлової і 

громадської 

забудови 

Молодий вчений — 2016. — №1. (Журнал 

включено до міжнародних каталогів 

наукових видань і наукометричних баз: 

РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 

Research Bible, Index Copernicus) 
https://molodyvcheny.in.ua 

Реновація масової ІІ Міжнародна науково-практична 



забудови 

мікрорайону вздовж 

вулиці В. 

Липківського в Києві 

конференція «Архітектура історичного 

Києва. Ландшафт і вода» КНУБА (м. 

Київ) 30 листопада 2016.  

 

Проф.  

Тімохін В.О. 

Містобудування і 

урбанізація – 

містоустрій і 

містопристрій 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. – К.: Діпромісто, 2015. – Вип. 

28. – C. 94-107. 

Збірник був надрукований на початку 2016 р. 
http://dipromisto.gov.ua 

Геометрія і 

мистецтво в 

регіональному 

плануванні і 

розплануванні 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. – К.: Діпромісто, 2015. – Вип. 

29. – C. 82-93. 

Збірник був надрукований на початку 2016 р. 
http://dipromisto.gov.ua 

Проблеми і напрями 

розвитку 

нормативної бази у 

містобудуванні 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. Законодавча та нормативна база 

містобудування. Вип.30. – К.: ДП 

УДНДІПМ «Діпромісто», 2016. 

(Випущений у 2017 р.) – С. 69 – 80. 
http://dipromisto.gov.ua 

Архітектоніка 

ландшафтів і 

урбанізація міського 

середовища 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування. Вип. 46. – К.: 2016 р. 

– С. 339 – 346. 
http://library.knuba.edu.ua 

Віктор Тімохін. 

Живопис і графіка 

Монографія. – К.: ТОВ «НВП 

«Інтерсервіс», 2016. – 240 с. 

Риторичні образи 

сучасної 

архітектурної освіти 

VIIІ Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: Архітектор 

– 2020. Футурологічний аспект». 29 

жовтня 2016 р., м. Київ 

Регіоналізм і 

архітектурно-

містобудівні 

проблеми урбанізації 

Регіональна політика: законодавче 

регулювання та практична реалізація [зб. 

наук. пр.]. – Матеріали Другої Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 грудня 

2016 р.). – К.: Економічна думка, 2016. – 

В 2-х ч. – Ч. 2. – с. 59-63 

Ахітектоніка 

ландшафтів і 

урбанізація міського 

середовища Києва 

IІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного 

Києва. Ландшафт і вода».  

30 жовтня 2016 р., м. Київ 

Асист. 

Чернятевич Н. Г. 

Плавучі основи 

аквапоселень 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування. Вип. 46. – К.: 2016 р. 

(Випущений у 2017 р.) – С. 351 – 356. 
http://library.knuba.edu.ua 

Перспективи 

формування і 

розвитку 

акваторіальних 

систем розселення в 

Україні 

Шебек Н. М., Чернятевич Н. Г. // Досвід 

та перспективи розвитку міст України. – 

К.: Діпромісто, 2015. – Вип. 29. – C. 94-

105. 

Збірник був надрукований на початку 2016 р. 
http://dipromisto.gov.ua 

Плавучі основи 

аквапоселень 

IІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного 

Києва. Ландшафт і вода».  

30 жовтня 2016 р., м. Київ 



Проф. Шебек Н. М. Розвиток, 

становлення і 

орієнтир 

навчального 

науково-

виробничого 

комплексу 

«Архмістобуд» 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. – К.: Діпромісто, 2015. – Вип. 

28. – C. 107-114. 

Збірник був надрукований на початку 2016 р. 
http://dipromisto.gov.ua 

Перспективи 

формування і 

розвитку 

акваторіальних 

систем розселення в 

Україні 

Шебек Н. М., Чернятевич Н. Г. // Досвід 

та перспективи розвитку міст України. – 

К.: Діпромісто, 2015. – Вип. 29. – C. 94-

105. 

Збірник був надрукований на початку 2016 р. 
http://dipromisto.gov.ua 

Національні та 

регіональні 

особливості 

української 

новаторської 

архітектури 1920-30-

х років 

Шебек Н. М., Сингаєвська М.А. // 

Регіональна політика: законодавче 

регулювання та практична реалізація [зб. 

наук. пр.]. – Матеріали Другої Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 грудня 

2016 р.). – К.: Економічна думка, 2016. – 

В 2-х ч. – Ч. 2. – с. 37 – 42 

Оновлена навчальна 

дисципліна  

«Методика 

передпроектного 

аналізу» 

VIIІ Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: Архітектор 

– 2020. Футурологічний аспект». 29 

жовтня 2016 р., м. Київ 

Перспективні 

напрями урбанізації 

акваторій 

IІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного 

Києва. Ландшафт і вода».  

30 жовтня 2016 р., м. Київ 

Доц. Щурова В.А. Прийоми 

формування 

просторово-

глибинної 

композиції водно-

зеленого діаметру 

міста 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування. Вип. 46. – К.: 2016 р. 

(Випущений у 2017 р.) – С. 367 – 371. 
http://library.knuba.edu.ua 

Міські ландшафти: 

досвід і адаптація 

сучасних дизайн-

ідей.  

 

 

ІІ Міжнародний науково-практичний 

конгрес «Міське середовище – ХХІ ст. 

Архітектура. Будівництво. Дизайн» , НАУ 

м. Київ, 15-18 березня 2016 р. 

Доповідь – диплом ІІ ступеня, тези 

доповіді 

Методика 

дистанційного 

навчання з фахових 

дисциплін на вибір 

студента (на 

прикладі спецкурсу 

«Ландшафтний 

дизайн») 

VIIІ Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: Архітектор 

– 2020. Футурологічний аспект». 29 

жовтня 2016 р., м. Київ 

Прийоми 

формування 

просторово-

IІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного 

Києва. Ландшафт і вода».  



глибинної 

композиції водно-

зеленого діаметру 

міста 

30 жовтня 2016 р., м. Київ 

 

 

2015 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях. 

 

Автор Назва Видавництво чи місце проведення 

конференції, рік 

Асист. 

Андрощук А.С. 

Трансформація 

елементів 

містобудівного каркасу 

Перша Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених, 

аспірантів і студентів 

«БудМайстерКлас-2015», 26-27 

листопада 2015 р., м Київ, КНУБА 
http://www.knuba.edu.ua 

Тенденції, світовий 

досвід оновлення 

підземних переходів 

Андрощук А.С., Булах І.В. НПК КНУБА 

(м. Київ) 15 квітня 2015 (секція при 

кафедрі ДАС) 

(доповідь) 

Асист.  

Булах І. В. 

Конкурсне 

проектування як 

важливий засіб 

професійної 

підготовки студентів 

архітектурних 

спеціальностей. 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 

2015. – Вип. 38, С 3-11 
http://library.knuba.edu.ua 

Теоретичний досвід 

символізації у 

креативному урбанізмі. 

Булах І. В. Теоретичний досвід символізації у 

креативному урбанізмі / І. В. Булах // Монографія. 

За заг. ред. Б. С. Черкеса та Г. П. Петришин. Львів: 

Львівська політехніка, 2014. - С. 577-583. 

ISBN: 978-617-607-677-3 

 

Синтез досвіду філософії, 

літератури і образотворчого 

мистецтва як підґрунтя для 

архітектурно-містобудівної 

символізації. 

Булах І. В. Синтез досвіду філософії, літератури і 

образотворчого мистецтва як підґрунтя для 

архітектурно-містобудівної символізації / І. В. 

Булах // Перша всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих вчених, аспірантів і 

студентів "БудМайстерКлас", 26-27 листопада 

2015 р.: робоча програма та тези доповідей  Київ: 

КНУБА, 2015  С. 51. 

Синтез досвіду філософії, 

літератури і образотворчого 

мистецтва як підґрунтя для 

архітектурно-містобудівної 

символізації. 

Перша всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих вчених, аспірантів і 

студентів "БудМайстерКлас", 26-27 листопада 

2015 р.: робоча програма і тези доповідей  Київ: 

КНУБА, 2015  С. 51. 

Роль містобудівної та 

архітектурної 

символізації в 

ревіталізації 

центральної частини м. 

Києва в рамках між 

народного конкурсу 

Збірник наук. Докл. до Міжнародної 

наукової конференції «Актуальні 

наукові питання», 29 – 30 червня 2015 р. 

– Gdansk: Diamond trading tour, 2015. – Р. 

5 – 9. 
https://конференция.com.ua/  

 

https://конференция.com.ua/files/


«Територія гідності» 

Синтез досвіду 

філософії, літератури і 

образотворчого 

мистецтва як підґрунтя 

для архітектурно-

містобудівної 

символізації 

Перша Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених, 

аспірантів і студентів 

«БудМайстерКлас-2015», 26-27 

листопада 2015 р., м Київ, КНУБА 

Тенденції, світовий 

досвід оновлення 

підземних переходів 

Булах І.В., Андрощук А.С. НПК КНУБА 

(м. Київ) 15 квітня 2015 (секція при 

кафедрі ДАС) 

Застосування 

принципів і досвіду 

символізації в 

ревіталізації 

центральної частини м. 

Києва в рамках 

конкурсу «Теріторія 

Гідності» 

Конференція НСАУ, 2015 

Асист. 

Гарбар М. В. 

Методика 

исследования 

архитектурно-

планировочной 

организации 

сооружений и 

оборудования для 

велосипедного 

транспорта в городах 

Zbiór raportów naukowych. Nauka, 

problemy, osiagniecia, innovacyjnosc, 

praktyki, teoria (29.04.2015 - 30.04.2015) - 

Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading 

tour», - 2015 
https://конференция.com.ua/files/ 
zbornik_40_1.pdf 

Особенности 

функционально-

планировочной 

организации 

сооружений для 

велосипедов 

Международная научно-практическая 

конференция: «Арх. и строит. 

Казахстана в условиях глобальной 

интеграции» ((г. Алматы, Республика 

Казахстан, 29–30 мая 2015г.) – Алматы: 

КазНТУ им. К.И. Сатпаева, 2015. – 118 – 

121. https://library.kaznpu.kz/kz/ 

Шляхи розвитку та 

вдосконалення 

велоінфраструктури 

м.Києва 

НПК КНУБА (м. Київ) 15 квітня 2015 

(секція при кафедрі ДАС) 

Доц.  

Житкова Н. Ю. 

Довоєнні і повоєнні 

часи як період 

остаточного 

становлення 

індустріальної 

культури України 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 

2015. – Вип. 39 
http://library.knuba.edu.ua 

Підприємства з 

жорстким 

технологічним 

режимом. Минуле і 

сучасне. Форма і зміст 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 

2015. – Вип. 39 
http://library.knuba.edu.ua 

Композиція як 

інструмент творчого 

розвитку 

VII Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта», 28 

жовтня 2015 р., м. Київ. 

Доц.  Ритмічно-еволюційний Сучасні проблеми архітектури та 

https://конференция.com.ua/files/


Зінов’єва О. С. розвиток  плану Києва 

 

містобудування: науковий збірник –

К.:КНУБА, 2015. - №41 
http://library.knuba.edu.ua 

Ритмічно-еволюційний 

розвиток  плану Києва 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного 

Києва», м. Київ, 29 жовтня 2015 р. 

Проф. 

Ковальська Г. Л. 

 

Extracurricular 

educational 

establishments formation 

experience in Ukraine 

Досвід формування 

закладів позашкільної 

освіти в Україні 

Ковальська Г.Л., Мерилова І.О. // Вісник 

Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури. Випуск № 

10. – Д.: ПДАБА, 2015. – 76 – 81. 

Нбд РИНЦ 
http://visnyk.pgasa.dp.ua/ 

Властивості мережі 

навчально-виховних 

закладів як 

містобудівної системи 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. Випуск 27. – К.: Діпромісто, 

2014. (Збірник вийшов у  

2015 р.) 
http://dipromisto.gov.ua 

Пропозиції щодо 

удосконалення 

нормативного 

регулювання забудови 

шкільних ділянок 

Архітектурний вісник КНУБА: наук.-

виробн. збірн. – К.:КНУБА, - 2015. Вип. 

6. 
http://library.knuba.edu.ua 

Реорганізація мережі 

навчальних закладів у 

кварталах історичної 

забудови 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: науковий збірник –

К.:КНУБА, 2015. - №41 
http://library.knuba.edu.ua 

Особливості 

проектування та 

будівництва 

вбудовано-

прибудованих 

дошкільних 

навчальних закладів 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: науковий збірник –

К.:КНУБА, 2015. - №40 
http://library.knuba.edu.ua 

Формування мережі 

центрів художньо-

естетичної творчості 

для дітей та юнацтва 

Ковальская Г.Л., Репкіна К.В. // Zbiór 

raportów naukowych. Najnowsze badania 

naukowe. Teoria, praktyka, (30.03.2015 - 

31.03.2015) - Warszawa: Sp. z o.o. 

«Diamond trading tour», - 2015  
https://конференция.com.ua/files/ 
file/scientific_conference_39/ 
zbornik_39_7.pdf 

Проектні пропозиції з 

питань благоустрою 

паркових зон та 

Замкової гори у м. 

Хмільнику 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Хмільницький палац 

Ксідо – перлина архітектури України». –

Хмільник, 2015 (22.09.2015) 
http://hmilnyk.osp-ua.info 

Дизайн навчального 

середовища 

ІІ міжнародний конгрес «Етнодизайн: 

європейський вектор розвитку і 

національний контекст». Полтава, 

Полтавський національний педагогічний 

університет ім. В.Г. Короленка та інші, 

16-18 жовтня 2013 р. Збірник наукових 

праць, Полтава, 2015 р. 



http://lib.pnpu.edu.ua 

Нові підходи до 

формування 

навчального простору 

(зарубіжний досвід) 

Сучасна архітектурна освіта: 

композиція, мистецтво в програмі 

архітектурної підготовки. КНУБА, 2015 

(28.10.15) 

Формування мережі 

навчальних закладів у 

складі розробки 

детальних планів 

територій 

НПК КНУБА (м. Київ) 15 квітня 2015 

(секція при кафедрі ДАС) 

Реорганізація мережі 

навчальних закладів у 

кварталах історичної 

забудови 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного 

Києва», м. Київ, 29 жовтня 2015 р. 

Асист. 

Панченко О.О. 

 

Міський простір як 

складова локального 

рівня симетризації 

міста 

Перша Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених, 

аспірантів і студентів 

«БудМайстерКлас-2015», 26-27 

листопада 2015 р., м Київ, КНУБА 

Доц. 

Праслова В.О. 

Художнє проектування 

предметного 

наповнення 

архітектурного 

середовища 

Перша Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених, 

аспірантів і студентів 

«БудМайстерКлас-2015», 26-27 

листопада 2015 р., м Київ, КНУБА 

Доц. Рябець Ю.С. Роль мобільних 

об’єктів 

обслуговування 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: науковий збірник –

К.:КНУБА, 2015. - №41 
http://library.knuba.edu.ua 

Мировой опыт 

формирования 

мобильных поселений 

в экстремальных 

условиях 

Международная научно-практическая 

конференция: «Арх. и строит. 

Казахстана в условиях глобальной 

интеграции» (г. Алматы, Республика 

Казахстан, 29–30 мая 2015г.) – Алматы: 

КазНТУ им. К.И. Сатпаева, 2015. – Р. 

121 – 126. 
http://library.kaznpu.kz/kz/ 

Роль мобільних обєктів 

обслуговування у 

структурі великих міст 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного 

Києва», м. Київ, 29 жовтня 2015 р. 

Світовий досвід 

формування 

тимчасових мобільних 

поселень в 

екстремальних умовах 

НПК КНУБА (м. Київ) 15 квітня 2015 

(секція при кафедрі ДАС) 

Асист.  

Селіванова Н.Д. 

Особливості 

гуманізації 

архітектурного 

середовища великих 

промислових міст 

України (на прикладі 

м. Донецька і м. 

Макіївки Донецької 

обл.) 

НПК КНУБА (м. Київ) 15 квітня 2015 

(секція при кафедрі ДАС) 

Асист. Методи реновації Сучасні проблеми архітектури та 



Соколовська Ю.С. масової забудови містобудування: науково-технічний 

збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. - К., 

КНУБА, 2015.  Вип.38,  С.89 – 96 
http://library.knuba.edu.ua 

Задачи реновации 

массовой застройки 

Zbiór raportów naukowych. Projekty 

naukowe. (27.02.2015 - 28.02.2015)./ 

Wykonane na materiałach 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej 

Konferencji 27.02.2015 - 28.02.2015 roku. 

Sopot. - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading tour», 2015. – Р. 14 – 

17. конференция.com.ua/files/ 

zbornik_sopot_38_1.pdf 

Вплив національних 

традицій на 

архітектуру і дизайн 

масової забудови 

житлових районів міст 

України  

Етнодизайн : Європейський вектор 

розвитку і національний контекст : зб. 

наук. праць / голов. ред. М.І.Степаненко. 

– Полтава,  2015. – Кн. 3, - с.233-236 
http://lib.pnpu.edu.ua 

Пропозиції щодо 

реновації житлових 

груп масової забудови 

в Києві 

Перша Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених, 

аспірантів і студентів 

«БудМайстерКлас-2015», 26-27 

листопада 2015 р., м Київ, КНУБА 

Доповідь і тези. 

Об’ємно-планувальна 

реновація будівель і 

споруд масової 

забудови 

НПК КНУБА (м. Київ) 15 квітня 2015 

(секція при кафедрі ДАС) 

Проф.  

Тімохін В.О. 

Проблеми і шляхи 

становлення розвитку 

функціоналізму в 

теорії містобудування 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України: Зб. наук. Праць  – К.: 

Діпромісто, 2014. – Вип. 27. (Збірник 

вийшов у 2015 р.) 
http://dipromisto.gov.ua 

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. 
http://library.kaznpu.kz/kz/ 

Естетика динамічного 

розвитку 

міського середовища 

VII Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта», 28 

жовтня 2015 р., м. Київ. 

Асист. 

Чернятевич Н. Г. 

Основные направления 

исследования 

проблемы 

градостроительно-го 

освоения акваторий 

Чернятевич Н. Г., Шебек Н. М. // 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. – 146 – 150. 



http://library.kaznpu.kz/kz/ 

Проф. Шебек Н. М. Еволюція підходів до 

функціонального 

використання міських 

територій 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. – К.: Діпромісто, 2014. – Вип. 

27. – C. 75-82. 

(Збірник вийшов у  

2015 р.) http://dipromisto.gov.ua 

Основные направления 

исследования 

проблемы 

градостроительно-го 

освоения акваторий 

Шебек Н. М., Чернятевич Н. Г. // 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. – 146 – 150. 
http://library.kaznpu.kz/kz/ 

Принципи гармонізації 

архітектурного середо-

вища 

Етнодизайн: Європейський вектор 

розвитку і національний контекст. 

Матеріали ІІ Міжнародного конгресу 

(16-17 жовтня 2013 р., м. Полтава): зб. 

наук. праць. Кн. 3 /  редкол.:  гол. ред. 

М.І.Степаненко, упоряд. і відп. ред. 

Є.А.Антонович, В.П.Титаренко та ін.; 

ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ін.-т реклами 

– Полтава: ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 

2015. – С. 124-129 
http://lib.pnpu.edu.ua 

Авторська методика 

розвитку середови-

щного художньо-

композиційного мис-

лення архітекторів-

дизайнерів 

Матеріали VI Всеукраїнської наукової 

конференції: Сучасна архітектурна 

освіта: Архітектура: образ, естетика, 

емоційний контекст. – К.: КНУБА, 2015. 

– 200 - 202 с. 

Розвиток художньо-

композиційного 

мислення студентів 

архітектурно-

містобудівної 

спеціальності 

VII Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта», 28 

жовтня 2015 р., м. Київ. 

Проблеми відновлення 

естетичної якості 

історичного 

середовища м. Києва 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного 

Києва», м. Київ, 29 жовтня 2015 р. 

Доц. Щурова В.А.  

 

Відновлення 

утилітарних, 

функціональних і 

естетичних якостей 

первинної житлової 

структури – двору 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: науковий збірник –

К.:КНУБА, 2015. – № 41. – С. 238 – 241. 
http://library.knuba.edu.ua 

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. 
https://конференция.com.ua/files/ 

https://конференция.com.ua/files/


zbornik_40_1.pdf 

Етичні та естетичні 

підходи квітково-

декоративного 

оформлення міського 

середовища 

НПК КНУБА (м. Київ) 15 квітня 2015 

(секція при кафедрі ДАС) 

Відновлення 

утилітарних, 

функціональних і 

естетичних якостей 

первинної житлової 

структури – двору 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Архітектура історичного 

Києва», м. Київ, 29 жовтня 2015 р. 

Ландшафтний дизайн 

як художній напрямок 

у мистецькій освіті 

VII Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: 

композиція, мистецтво в програмі 

архітектурної підготовки», м. Київ, 

КНУБА, 28 жовтня, 2015 р. 

 

 

2014 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях. 

Автор Назва Видавництво чи місце проведення 

конференції, рік 

Асист. 

Андрощук А.С. 

Особливості 

використання 

музичних рядів у 

формуванні 

середовища 

Хрещатика 

Конф. Молодих вчених, аспірантів і 

студентів. Київ., КНУБА, 2014 
http://science.knuba.edu.ua 

Особливості 

використання 

музичних композицій 

при формуванні 

міського каркасу 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Асист.  

Булах І. В. 

Загальні положення 

символічного 

підходу до 

формування і 

розвитку 

архітектурн-

планувального 

образу міського 

простору 

Наукова і технічна інформація в 

плануванні та впровадженні наукових 

досліджень і реалізації проектів / 

Informacja naukowa I techniczna w 

planowaniu oraz realizacji badan I wdrozen 

projektow 29.09.2014 – 30.09.2014 

Варшава/Warszawa. – С. 22 – 31. 

Електронні матеріали 
https://конференция.com.ua/  

Символізація 

художніх образів 

сучасного 

архітектурного 

середовища 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 

2014. – Вип. 36. 
http://library.knuba.edu.ua 

Символізація 

художніх образів у 

містобудуванні. 

Сьогодення і 

тенденції розвитку 

Містобудування і територіальне 

планування: Наук.-техн. Збірник. – К.: 

КНУБА, 2014. – Вип. 51. 
http://library.knuba.edu.ua 

Конкурсне 

проектування як 

Булах І.В., Панченко О.О. 

Доповідь на пленарному засіданні конф. 

https://конференция.com.ua/files/


важливий засіб 

професійної 

підготовки студентів 

архітектурних 

спеціальностей 

Молодих вчених, аспірантів і студентів. 

Київ., КНУБА, 2014 
http://science.knuba.edu.ua 

Загальні положення 

символічного 

підходу до 

формування і 

розвитку 

архітектурно-

планувального 

образу міського 

простору 

Конф. Молодих вчених, аспірантів і 

студентів. Київ., КНУБА, 2014 
http://science.knuba.edu.ua 

Символізація 

художніх образів 

сучасного 

архітектурного 

середовища 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Асист. 

Гарбар М. В. 

Велосипедні стоянки 

в складі міського 

середовища 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Доц. Житкова Н. Ю. Важкі виробництва. 

Форма і зміст. 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Доц. Завада В.Т. Регіональні 

відмінності в 

архітектурі 

українських 

дерев’яних храмів 

хрещатого типу 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування» : Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – № 36.-Київ: 

КНУБА. – 2014. 
http://library.knuba.edu.ua 

Місце архітектурної 

самодіяльності у 

розвитку сучасного 

зодчества 

Будмайстер. – 2014. – №7. 
http://www.richmedia.org.ua 

Доц.  

Зінов’єва О.С. 

Архітектурна 

екологія та 

екологічна 

архітектура 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Доц. 

Ковальська Г. Л. 

 

Placing of educational 

establishments in 

historical central part 

of city 

Pressing issues and priorities in development 

of the scientific and technological complex. 

CA, USA, B&M Publishing, 2014. – P. 83 – 

86.  
http://www.colloquium-publishing.ru/bm.htm 

Архитектурно-

планировочные 

особенности 

физкультурно-

спортивных 

сооружений учебных 

заведений 

Ковальская Г. Л., Ахаимова А. А., 

Сентябрев Н. Н. Электронный научный 

журнал «Современные проблемы науки и 

образования», 2014 год. Российская 

Академия Естествознания. – №4. 

Электронные материалы. 
http://www.science-education.ru/118-13900 

Функціонально-

планувальна 

структура територія 

Ковальская Г.Л., Соколова Ю.В. 

Международный научный журнал Science 

Rise изд-во ЧП «Технологический 

http://www.colloquium-publishing.ru/bm.htm
http://www.science-education.ru/118-13900


закладів освіти Центр». – Том. 3. № 1, 2014. – С. 7 – 10 
http://sr.org.ua/ru/general/o-zhurnale.html 

Територіальні освітні 

округи – один з 

ефективних напрямів 

модернізації 

шкільної мережі 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. Проблеми реконструкції в теорії 

та практиці містобудування: збірник 

наукових праць. – К.: ДП УДНДІПМ 

«Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, 2014. – 

Вип. 26. http://dipromisto.gov.ua 

Функціонально-

планувальна 

організація освітніх 

округів 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Доц. Маркман П.Ф. Принципи 

ландшафтної 

реконструкції малих 

міст 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Асист. 

Поперечна  О. О. 

(Костюк О. О.) 

 

Принцип 

дифференциации и 

интеграции 

городского 

населения в жилой 

среде 

Наукова і технічна інформація в 

плануванні та впровадженні наукових 

досліджень і реалізації проектів / 

Informacja naukowa I techniczna w 

planowaniu oraz realizacji badan I wdrozen 

projektow 29.09.2014 – 30.09.2014 

Варшава/Warszawa.  Частина 1 – С. 40 – 

44. Електронні матеріали  
https://конференция.com.ua/files/file/ 
scientific_conference.../ 
zbornik_Warszawa_33_4.pdf 

Особливості 

розміщення 

соціальних груп на 

території міста 

Конф. Молодих вчених, аспірантів і 

студентів. Київ., КНУБА, 2014 
http://science.knuba.edu.ua 

Методика 

проектування 

соціально 

орієнтованого 

житлового 

середовища 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Доц.  

Ольховська О.В. 

Фірмовий стиль в 

дизайні 

архітектурного 

середовища 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Асист. 

Панченко О.О. 

 

Конкурсне 

проектування як 

важливий засіб 

професійної 

підготовки студентів 

архітектурних 

спеціальностей 

Панченко О.О., Булах І.В. 

Доповідь на пленарному засіданні конф. 

Молодих вчених, аспірантів і студентів. 

Київ., КНУБА, 2014 
http://science.knuba.edu.ua 

Аналіз нашарувань 

симетричних 

перетворень в 

архітектурно-

планувальній 

композиції Києва 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

http://sr.org.ua/ru/general/o-zhurnale.html


Доц. 

Праслова В.О. 

Інсталяції в 

художньому 

проектуванні   

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Художні твори із 

рослин 

Конференція молодих вчених, аспірантів і 

студентів. Київ., КНУБА, 2014 
http://science.knuba.edu.ua 

Доц. Рябець Ю.С. Особливості 

формування 

архітектурного 

середовища для 

екстремальних умов 

перебування людини, 

зумовлених 

природно-

кліматичними 

чинниками. 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Асист.  

Селіванова Н. Д. 

Проблеми дизайну 

архітектурного 

середовища на рівні 

прибудинкових 

територій 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Асист. 

Соколовська Ю. С. 

Принципи, методи і 

особливості 

реновації міського 

середовища в 

районах масової 

забудови 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 

2014. – Вип. 36. 
http://library.knuba.edu.ua 

Тенденції художньо-

естетичного розвитку 

житлових груп 

масової забудови 

Конференція молодих вчених, аспірантів і 

студентів. Київ., КНУБА, 2014 
http://science.knuba.edu.ua 

Використання 

нетрадиційних 

джерел енергії при 

реновації масової 

забудови в містах 

України 

Матеріали 4-ої Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Енергоінтеграція – 2014», КНУБА, Київ. 

– 27 – 28 травня 2014 р. 

Реновація 

архітектурного 

середовища районів 

масової забудови 60-

90-х років у містах 

України 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Проф.  

Тімохін В.О. 

Вступ до міської 

синергетики 

Наукова і технічна інформація в 

плануванні та впровадженні наукових 

досліджень і реалізації проектів / 

Informacja naukowa I techniczna w 

planowaniu oraz realizacji badan I wdrozen 

projektow 29.09.2014 – 30.09.2014 

Варшава/Warszawa. – С. 44 – 47. 

Електронні матеріали 
https://конференция.com.ua/files/file/ 
scientific_conference.../ 
zbornik_Warszawa_33_4.pdf 



Проблеми і 

принципи 

реконструкції 

сучасного міського 

середовища 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. Проблеми реконструкції в теорії 

та практиці містобудування: збірник 

наукових праць. – К.: ДП УДНДІПМ 

«Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, 2014. – 

Вип. 26. http://dipromisto.gov.ua 

Становлення 

середовищного 

підходу в сучасній 

архітектурі та 

містобудуванні 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Асист. Чернятевич 

Н.Г. 

Досвід проектування 

понтонних поселень 

Чернятевич Н. Г., Шебек Н. М. Наукова і 

технічна інформація в плануванні та 

впровадженні наукових досліджень і 

реалізації проектів / Informacja naukowa I 

techniczna w planowaniu oraz realizacji 

badan I wdrozen projektow 29.09.2014 – 

30.09.2014, част. 1. Варшава/Warszawa. – 

С. 11 – 15. Електронні матеріали 
https://конференция.com.ua/files/file/ 
scientific_conference.../ 
zbornik_Warszawa_33_4.pdf 

Досвід проектування 

понтонних поселень 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Проф. Шебек Н. М. 

 

 

Досвід проектування 

понтонних поселень 

Шебек Н. М., Чернятевич Н. Г. Наукова і 

технічна інформація в плануванні та 

впровадженні наукових досліджень і 

реалізації проектів / Informacja naukowa I 

techniczna w planowaniu oraz realizacji 

badan I wdrozen projektow 29.09.2014 – 

30.09.2014, част. 1. Варшава/Warszawa. – 

С. 11 – 15. Електронні матеріали 
https://конференция.com.ua/files/file/ 
scientific_conference.../ 
zbornik_Warszawa_33_4.pdf 

Типологічні 

особливості 

«інтерактивного» 

архітектурного 

середовища 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування» : Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – № 35.-Київ: 

КНУБА. – 2014. 
http://library.knuba.edu.ua 

Типологічні 

особливості 

«адресного» 

архітектурного 

середовища  

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування»: Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – № 36.-Київ: 

КНУБА. – 2014. 
http://library.knuba.edu.ua 

Середовищне 

мислення в 

містобудуванні, 

архітектурі і дизайні 

Традиції та новації у вищій архітектурно-

художній освіті. – Харків: ХДАДМ, 2014. 

– №1. 

Типологічні 

особливості 

«зручного» 

архітектурного 

середовища 

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-

вироб. Збірник / Відповід. Ред. Куліков П. 

М. – К., КНУБА, 2014.– Вип. 2 
http://library.knuba.edu.ua 



Типологічні 

особливості 

«акцентованого» 

архітектурного 

середовища 

Містобудування і територіальне 

планування: наук.-тех. Збірник / відповід. 

Ред. М. М. Осетрін. – К.: КНУБА. – 2014. 

– Випуск № 51. 
http://library.knuba.edu.ua 

Типологічні 

особливості 

«тематичного» 

архітектурного 

середовища 

Містобудування і територіальне 

планування: наук.-тех. Збірник / відповід. 

Ред. М. М. Осетрін. – К.: КНУБА. – 2014. 

– Випуск № 52. 
http://library.knuba.edu.ua 

  

Принципи 

гармонічного 

розвитку 

архітектурного 

середовища як 

основа містобудівних 

реконструктивних 

заходів 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. Проблеми реконструкції в теорії 

та практиці містобудування: збірник 

наукових праць. – К.: ДП УДНДІПМ 

«Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, 2014. – 

Вип. 26.  
http://dipromisto.gov.ua 

Архітектурне 

середовище як 

просторово-часовий 

енергоінформаційний 

континуум 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Рівні гармонізації 

архітектурного 

середовища 

Проблеми розвитку міського середовища: 

наук.-техн. Збірник / Гол. Ред. О.А. 

Трошкіна. – К.: НАУ, 2014. – Вип. 1 (11). 

Матеріали І Міжнародного науково-

практичного конгресу «Міське 

середовище – ХІІ століття: Архітектура. 

Будівництво. Дизайн». Київ, 17 – 21 

лютого 2014 р. Інститут аеропортів НАУ) 
http://nau.edu.ua 

Доц. Щурова В.А.  

 

Морфологічні 

чинники формування 

та розвитку 

ландшафтної системи 

міст  

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування» : Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – № 36.-Київ: 

КНУБА. – 2014. 
http://library.knuba.edu.ua 

Морфологічні ознаки 

ландшафтної системи 

міст 

75НПК КНУБА (м. Київ), 2014 (секція 

при кафедрі ДАС) 

 

 

2013 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях. 

 

Автор Назва Видавництво чи місце проведення 

конференції, рік 

Доц. Завада В.Т. До проблеми 

регіональної 

своєрідності 

архітектурного 

середовища 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування» : Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – № 32. – Київ: 

КНУБА. – 2013. 
http://library.knuba.edu.ua 

Хмарочос як 

феномен сучасного 

Будмайстер. – 2013. – №1. 
http://www.richmedia.org.ua 



мегаполіса 

Сучасна скульптура 

у міському 

середовищі 

Будмайстер. – 2013. – №10 

http://www.richmedia.org.ua 

Скульптура та 

скульптурність у 

сучасній архітектурі 

Будмайстер. – 2013. – №4. 
http://www.richmedia.org.ua 

Доц.  

Зінов’єва О.С. 

 

Новий містобудівний 

кадастр Києва 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування» : Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – № 33. – Київ: 

КНУБА. – 2013. 
http://library.knuba.edu.ua 

Сталий розвиток та 

міста для людей 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування» : Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – № 33. – Київ: 

КНУБА. – 2013. 
http://library.knuba.edu.ua 

Теорія загального 

простору («open 

space») у сучасному 

місті 

74НПК КНУБА (м. Київ), 2013 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Доц. 

Ковальська Г. Л. 

 

Сучасні тенденції 

розвитку мережі 

дитячих дошкільних 

та загальноосвітніх 

закладів 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. – Вип. 23. – К.: «Діпромісто», 

2013. http://dipromisto.gov.ua 

Проблемы 

комплексной 

организации сети 

учебных заведений в 

уплотненной жилой 

застройке 

Проблемы инновационного биосферно-

совместимого социально-экономического 

развития в строительном, жилищно-

коммунальном и дорожном комплексах: 

материалы 3-й междунар. Науч.-практ. 

конф. (9 – 10 апреля 2013 г., Брянск) в 2-х 

томах / Брян. гос. Инженерно-технол. 

акад. – Брянск, 2013. – С. 57 – 62. 
http://science-bsea.bgita.ru 

Асист. 

Поперечна  О. О. 

(Костюк О. О.) 

 

Проектування 

житлового 

середовища з 

урахуванням 

характерних 

особливостей його 

мешканців 

Міжнародна наукова конференція 

«Креативний урбанізм» 24 – 25 травня 

2013 року: тези доповідей / відп. За вип. 

Г.П. Петришин. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2013 
http://old.lp.edu.ua 

Формування зони 

соціально-культурної 

взаємодії мешканців 

житлової групи 

Наукова конференція молодих вчених, 

аспірантів і студентів КНУБА, Київ, 12 – 

14.11.2013 
http://science.knuba.edu.ua 

Особливості дизайну 

архітектурного 

середовища для 

етнічних груп 

ІІ Міжнародний конгрес «Етнодизайн: 

Європейський вектор розвитку і 

національний контекст», 16 – 18. 10.2013, 

Полтава http://lib.pnpu.edu.ua 

Архітектурно-

планувальне рішення 

зон соціально-

культурної взаємодії 

Міжнародна науково-методична 

конференція «Дизайн-освіта в Україні: 

перспективи розвитку», 14 – 18.10.2013, 

Харків 



мешканців 

житлового 

середовища 

http://www.ksada.org/ 

Доц.  

Ольховська О.В. 

Экологический 

аспект рекламы в 

дизайне 

архитектурной среды 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 

2013. – Вип. 33. 
http://library.knuba.edu.ua 

 Екологічний напрям 

в рекламному 

повідомленні 

74НПК КНУБА (м. Київ), 2013 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Асист. 

Панченко О.О. 

 

Принципи глобальної 

симетризації 

архітектурно-

планувальної 

композиції міста  

(на прикладі 

закордонного 

містобудування) 

Міжнародна наукова конференція 

«Креативний урбанізм» 24 – 25 травня 

2013 року: тези доповідей / відп. За вип. 

Г.П. Петришин. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2013 
http://old.lp.edu.ua 

Симетричні 

трансформації у 

композиції планів 

міст України 

74НПК КНУБА (м. Київ), 2013 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Доц. 

Праслова В.О. 

Методи художнього 

проектування 

74НПК КНУБА (м. Київ), 2013 (секція 

при кафедрі ДАС) 

Доц. Рябець Ю.С. Мобільна 

архітектура для 

екстремальних умов 

перебування  

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 

2013. – Вип. 33. 
http://library.knuba.edu.ua 

Соціально-

психологічна 

відповідність 

архітектурного 

середовища 

74НПК КНУБА (м. Київ), 2013(секція при 

кафедрі ДАС) 

Проф.  

Тімохін В.О. 

Містобудівна теорія: 

між стилем і методом 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. – К.: Діпромісто, 2013. – Вип. 

23. http://dipromisto.gov.ua 

Підходи і входи до 

сучасної 

містобудівної теорії 

Міжнародна наукова конференція 

«Креативний урбанізм» 24 – 25 травня 

2013 року: тези доповідей / відп. За вип. 

Г.П. Петришин. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2013 
http://old.lp.edu.ua 

Критичний 

регіоналізм в 

сучасній архітектурі 

та дизайні 

ІІ Міжнародний конгрес «Етнодизайн: 

Європейський вектор розвитку і 

національний контекст». 16 – 17.10.13, 

Полтава http://lib.pnpu.edu.ua 

История и эволюция 

градостроительства 

Актуальные проблемы большого города: 

архитектурная теория и практика / 

Материалы Международной научно-

практической конференции 4 – 7 октября 

2013, г. Алматы, КазНТУ им. 

К.И. Сатпаева, 2013. – С. 70 – 76. 



https://ibrary.kaznpu.kz/kz/ 

Проф. Шебек Н. М. 

 

 

Architectural 

socionics: possibilities 

and prospects of 

development 

Innovate development trends in modern 

technical sciences: problems and prospects/ 

Science editor: A. Burkov. – San Francisco, 

California, USA: B&M Publishing – 2013. – 

P. 182 – 183. https://www.colloquium-

publishing.ru/l_doc/L_6.pdf/ 

Typology of 

architectural theories 

Development trends of the modern technical 

sciences / Science editor: A. Burkov. – San 

Francisco, California, USA: B&M 

Publishing – 2013. – P. 72 – 76. 
https://www.colloquium-
publishing.ru/l_doc/L_6.pdf/ 

Архітектурне 

середовище Києва: 

шлях до гармонії 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. – К.: Діпромісто, 2013. – Вип. 

23. http://dipromisto.gov.ua 

Соціально і 

культурно 

орієнтована стратегія 

гармонічного 

розвитку 

архітектурного 

середовища 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. – К.: Діпромісто, 2013. – Вип. 

24. – С. 114 – 125. http://dipromisto.gov.ua 

Проблеми і 

перспективи 

розвитку 

архітектурного 

середовища 

урбанізованих 

територій Донбасу 

Досвід та перспективи розвитку міст 

України. – К.: Діпромісто, 2013. – Вип. 

25. http://dipromisto.gov.ua 

Принципи 

визначення 

гармонічності 

архітектурного 

середовища 

урбанізованих 

територій 

Міжнародна наукова конференція 

«Креативний урбанізм» 24 – 25 травня 

2013 року: тези доповідей / відп. За вип. 

Г.П. Петришин. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2013 
http://old.lp.edu.ua 

Критерии 

эргономичности 

архитектурной среды 

Zbiór raportów naukowych Teoria i 

praktyka-znaczenie badan naukowych. 

(29.07.2013 – 31. 07.2013)./Wykonane na 

materialach Miedzynarodowej 

Naukowipraktycznej konferencji 29. 07. 

2013 – 31. 07. 2013 roku. Lublin. – Lublin: 

wydawca: Sp. Z o. o. «Diamond trading 

tour», 2013. – Str. 8 – 13. 
https://конференция.com.ua/.../ 
zbornik_nauchnih_dokladov_19_4... / 

Прогнозирование 

гармоничного 

развития 

архитектурной среды 

Архитектурное интерпространство XXI 

века: опыт и проблемы, перспективы: 

материалы международной научно-

методической конференции (25 – 26 

сентября 2013 г.) – СПб.: Изд-во 

СПбГАСУ, 2013. – С. 87 – 89. 
https://www.spbgasu.ru/upload-file 

Становление и Актуальные проблемы большого города: 

https://конференция.com.ua/.../


перспективы 

развития теории 

гармонизации 

архитектурной среды 

архитектурная теория и практика / / 

Материалы Международной научно-

практической конференции, г. Алматы, 4 

– 7 октября 2013г. / Казахский 

национальный технический университет 

им. К.И. Спатаева. – Алматы: КазНТУ – 

2013. – С. 74 – 76 
https://library.kaznpu.kz/kz/ 

Рівні гармонізації 

архітектурного 

середовища 

Проблеми розвитку міського середовища: 

наук.-техн. Збірник / Гол. Ред. О.А. 

Трошкіна. – К.: НАУ, 2014. – Вип. 1 (11). 

Матеріали І Міжнародного науково-

практичного конгресу «Міське 

середовище – ХІІ століття: Архітектура. 

Будівництво. Дизайн». Київ, 17 – 21 

лютого 2014 р. Інститут аеропортів НАУ) 
http://nau.edu.ua 

Методика 

формування 

середовищного 

художньо-

композиційного 

мислення 

архітекторів-

дизайнерів 

Доповідь на VІ науковій конференції 

Сучасна архітектурна освіта. Архітектура: 

образ, естетика, емоційний контекст. 

Київ, КНУБА, 2013. 

(доповідь) 

Урахування 

ціннісних 

пріоритетів 

особистості при 

організації 

середовищних 

систем 

74НПК КНУБА (м. Київ), 2013 (секція 

при кафедрі ДАС) 

(доповідь) 

Доц. Щурова В.А.  

 

Особливості 

ревалоризації 

урболандшафтів 

74НПК КНУБА (м. Київ), 2013 (секція 

при кафедрі ДАС) (доповідь) 

 

РАЗОМ з 2013 по 2018 рік: 76 наукових статей; 5 монографій;  87 тез; 86 виступів на 

конференціях. 

 

Дані отримані шляхом витягу з щорічних звітів про наукову діяльність викладачів кафедри 

дизайну архітектурного середовища. 

 

Роки Монографії Наукові статті Тези конф. Усього НП Доповіді 

2018 -  2 2 - 

2017 3 11 24 38 18 

2016 1 20 9 30 14 

2015 1 14 25 30 24 

2014 - 18 12 30 22 

2013 - 13 15 28 8 

 


