
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Спеціалізована вчена рада разового захисту ДФ 05 Київського 

національного університету будівництва і архітектури, Міністерства освіти і 

науки України, м. Київ, прийняла рішення про присудження Гун Цзехун ступеня 

доктора філософії з галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво» на підставі 

прилюдного захисту дисертації «Методичні засади реновації промислових 

будівель під готелі (на прикладі Китаю)» за спеціальністю 191 – «Архітектура та 

містобудування» 9 вересня 2022 року. 

Гун Цзехун, 1993 року народження, громадянка Китаю, освіта вища. У 2019 

році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури та 

здобула професійну кваліфікацію магістр архітектури за спеціальністю «Архітектура 

будівель і споруд». 

З жовтня  2019 року до теперішнього часу навчається в аспірантурі  кафедри 

архітектурного проектування цивільних будівель і споруд Київського національного 

університету будівництва і архітектури (очна форма навчання). 

Дисертацію виконано у Київському національному університеті 

будівництва і архітектури, МОН України, м. Київ.  

Науковий керівник: Брідня Лариса Юріївна, кандидат архітектури, доцент, 

доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд 

Київського національного університету будівництва і архітектури. 

За результатами досліджень опубліковано 10 наукових праць, у тому числі: 2 

статті у наукових фахових виданнях України категорії «Б»; 1 – у періодичному 

науковому фаховому виданні інших держав категорії «А», яке цитується у 

реферативній базі «Scopus», ще 2 - у наукових фахових виданнях інших країн, що 

належать до реферативних баз даних; 5 тез наукових доповідей в збірниках матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських конференцій, серед яких: 

1. Zehong Gong. Master planning strategy for adaptive reuse of industrial 

buildings into hotels/ Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 

2022. Вип. 79 . С.103-114. DOI: https://doi.org/. ISSN 2076-815X (фахове видання 

України категорії «Б»). 

2. Гун Цзехун, Брідня, Л.Ю. Сучасні тенденції реконструкції 

промислових будівель під готельні заклади на прикладі Китаю. Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. Київ, 2022. 

Вип.62.   С. 226–246. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.226-246 ISSN 

ISSN 2077-3455 (фахове видання України категорії «Б»). 

(Особистий внесок здобувача: текстова частина про досвід реконструкції 

та реновації промислових будівель у Китаї, ілюстрації). 

3.  Zehong Gong, Larysa Bridnia, Analysis of the experience of renovating 

industrial enterprises into hotels in China, E3S Web Conf., 237 (2021) 04007. DOI: 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123704007 ISSN 2267-1242 (міжнародне 

фахове видання категорії «А»). 



(Особистий внесок здобувача: текстова частина про аналіз досвіду 

реновації промислових будівель під готелі у Китаї, статистичні дослідження, 

діаграми,ілюстрації). 

4. Zehong Gong, Методика функціонально-просторової трансформації при 

реконструкції промислових будівель під готельну функцію// Build‐master‐class‐

2021, К.: КНУБА, 2021, c.47-49. 

Повнота викладення основних теоретичних положень дослідження відповідає 

вимогам, що пред’являються до дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора 

філософії. 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні 

на захисті фахівці: 

КУЦЕВИЧ Вадим Володимирович, доктор архітектури, професор, завідувач 

кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд Київського 

національного університету будівництва і архітектури, без зауважень.  

ЛЕЩЕНКО Нелля Арсентіївна, доктор архітектури, професор, професор 

кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету 

будівництва і архітектури надала позитивну рецензію із зауваженнями дискусійного 

характеру: 

1. Дискусійним є авторське визначення поняття «реновація – інноваційний 

процес, при якому змінюється функціональне призначення об’єкту 

реконструкції» (ст. 20). В цьому визначенні залишилися поза увагою 

планувальні, об’ємно-просторові, конструктивні та інженерно-технічні якісні 

зміни, які відбуваються саме при реновації об’єктів. 

 2. В першому розділі при здійсненні авторського статистичного 

дослідження щодо реновації промислових будівель під готелі в Китаї до низки 

детермінованих параметрів логічним було б включити параметр «історико-

архітектурна цінність». Дана позиція є важливою з точки зору регламентації 

можливого реставраційно-реконструктивного втручання в занедбані промислові 

об’єкти і збереження їх історико-архітектурної цінності. Тим паче, що впродовж 

всього свого дослідження авторка постійно і влучно посилається на необхідність 

«збереження індустріальної культури», і на цій підставі також пропонує один з 

чотирьох спеціальних принципів – «продовження індустріальної культури», та 

низку прийомів. 

3. Зазначені в анотації, вступі, науковій новизні та загальних висновках 

прийоми містобудівної трансформації промислових будівель під готельну 

функцію в основному тексті дисертації розкриті як рекомендації. 

 4. Бажано було б в ілюстративній і текстовій частині дисертації, 

присвяченій авторським проектним концептам, які завершують і підтверджують 

авторські теоретичні наробки, показати, які саме із сформульованих принципів 

були використані, і в якому проектному рішенні. Це б було логічним доведенням 

теоретичної частини дослідження і підвищило цілісність роботи. 

 Проте, зазначені зауваження не зменшують загального позитивного 

враження від представленої дисертації, вони мають переважно рекомендаційний 



характер. Отримані здобувачкою результати не викликають сумніву, є науково 

обґрунтованими, мають наукову новизну і практичне значення. В цілому, робота 

заслуговує позитивної оцінки. 

КОЗАКОВА Олена Миколаївна, кандидат архітектури, доцент, доцент 

кафедри інформаційних технологій в архітектурі  Київського національного університету 

будівництва і архітектури, надала позитивну рецензію із зауваженнями дискусійного 

характеру: 

1. Сторінка 41. «Дані дослідження дозволили виділити три етапи 

адаптивного повторного використання промислових будівель на території 

Китаю: - становлення ринкової економіки (1990-2008 рр.); - швидке 

розповсюдження (2009-2014 рр.); - етап поглиблених досліджень та 

диверсифікації (з 2015 р.).». Назви етапів сформульовані дещо двозначно, не 

одразу вдається зрозуміти контекст, наприклад: не одразу зрозуміло «швидке 

розповсюдження» чого саме? 

2. Сторінка 57, Рис. 1.4. Статистичні дослідження щодо реновації 

промислових будівель під готелі у Китаї. Частина 2.: так як даній таблиці передує 

масив текстової інформації (щонайменше 5 ст.), вірогідно варто було б в якості 

6 примітки під заголовком зазначеної таблиці продублювати к-сть 

досліджуваних обʼєктів (52 одиниці). 

3. Сторінка 93: виходячи з глобального тренду на залучення громади до 

значущих (важливих, масштабних) обʼєктів, якими є колишні промислові 

споруди, є пропозиція  додати до переліку методик дослідження проведення 

воркшопів чи схожих за метою заходів. 

4. Сторінка 166, Рис. 3.10. Прийоми естетично-образної трансформації 

фасадів при реновації: вище в тексті йдеться про «підтримку та розвиток 

національних та регіональних архітектурних особливостей», що вірогідно, має 

на меті застосування регіональних особливостей традиційної китайської 

архітектури. Якщо це так, можливо є сенс додати до Рис. 3.10. інфографіку, що 

відображатиме використання традиційної архітектури, в тому масштабі, на 

скільки це можливо, говорячи про масштаб та задачі крупних промислових 

обʼєктів. 

При цьому, не зважаючи на зауваження, описані вище, дисертаційна 

робота Гун Цзехун «Методичні засади реновації промислових будівель під готелі 

(на прикладі Китаю)», відповідає меті та поставленим завданням дослідження і 

самі зауваження не впливають на якість наукової роботи авторки. 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир Георгійович, доктор архітектури, професор, 

завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної 

академії Образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури України, 

надав відгук, оцінюючи дисертаційну роботу цілком позитивно, висловивши певні 

побажання та зауваження рекомендаційного характеру: 

1. У роботі проведений глибокий аналіз практики реновації промислових будівель, 

однак, більш значна частина опрацьованого матеріалу відноситься до китайського 

досвіду. Це зумовлено назвою дисертаційного дослідження, але видається доцільним 



провести порівняння такого досвіду зі світовою практикою адаптивного повторного 

використання промислових будівель під готелі.  

2. Висновки до розділів підсумовують одержані наукові результати, однак, 

виглядають дещо переобтяженими інформацією. 

3. Схеми функціонально-просторової трансформації визначених моделей 

промислових будівель під готельну функцію – хотілось би побачити більш детально 

охарактеризованими. 

4. Дисертація написана хорошою фаховою українською мовою, однак 

зустрічаються певні мовні помилки, зокрема, у написанні слів «проєкт», «проєктування» 

тощо. 

Незважаючи на висловлені зауваження, відмітив, що отримані здобувачкою 

наукові результати не викликають сумніву, є обґрунтованими, достовірними та мають 

наукову новизну, робота виконана з дотриманням правил академічної доброчесності. 

Висловлені зауваження можуть бути враховані здобувачкою у подальших дослідженнях. 

ШУЛДАН Лариса Олександрівна, кандидат архітектури, доцент, доцент 

кафедри архітектурного проектування та інженерії інституту архітектури та дизайну 

Національного університету «Львівська політехніка» характеризуючи дисертаційне 

дослідження в цілому, відзначила його високий науковий рівень, теоретичне і 

практичне значення найголовніших здобутків та представлення змістовного 

ілюстративного та аналітичного матеріалу, висловивши наступні побажання та 

зауваження рекомендаційного характеру:  

1. Поданий у другому розділі аналіз наукових досліджень доцільно було б 

проілюструвати за допомогою схем та/або таблиць. Це надало б змогу оцінити ступінь 

охоплення автором джерельної бази за темою дисертації, зокрема, наукових здобутків 

китайських вчених.  

2. На нашу думку, науковій роботі додало б ваги, як би авторка згадала досвід 

реновації промислових будівель в Україні, навела приклади і можливі обсяги такої 

реновації в Україні.  

3. Корисно було б сформулювати чіткий взаємозв’язок поміж класифікацією 

промислових будівель у Китаї, що підлягають реконструкції, та одержаними типами 

готельних закладів. А також визначити моделі промислових будівель найбільш 

придатних для трансформації під готелі.  

4. До додатків було б корисно додати анкети та інші матеріали, що 

використовувалися для соціологічних опитувань за темою дослідження, а також 

долучити таблиці з характеристикою прикладів реновації промислових будівель у Китаї 

(52 приклади), аналітичні матеріали по яких детально представлені у першому розділі. 

Вищезазначені зауваження мають рекомендаційний характер, не знижують 

загального позитивного враження від наукового рівня дисертаційної роботи та можуть 

бути використані здобувачкою у подальших дослідженнях  

Загальна оцінка роботи і висновок. Дисертаційне дослідження Гун Цзухун на 

тему «Методичні засади реновації промислових будівель під готелі (на прикладі Китаю)» 

є завершеним самостійним ґрунтовним науковим дослідженням, теоретичні та практичні 

результати якого мають велике значення для розвитку архітектури України та Китаю і та  



 


