
Кафедра теорії архітектури 

ПІБ викладача  Ковальська Гелена Леонідівна 

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені до переліку фахових 
видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 
Web of Science Core Collection; 

1. G. Kovalska, I. Merylova, I. Bulakh. Urban Improvement of Comprehensive 

Schools And Out of School Educational Establishments in Ukraine. International 

Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE): Blue Eyes 

Intelligence Engineering & Sciences Publication, Volume-8 Issue-12, October 2019, 

P. 1765-1770 (SCOPUS) 

2. G. Kovalska, V. Smilka Construction management in Ukraine. International 

Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE): Blue Eyes 

Intelligence Engineering & Sciences Publication, Volume-9 Issue-1, November 

2019, P. 1593-1600 (SCOPUS) 

3. Kashchenko, O., Kovalska, G., Gnatiuk, L. Revitalization of the urban 

environment and contemporary trends of its humanization via the means of art. 

Wiadomosci Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation,61/2020. P.31-35   

(SCOPUS) 

4. Дін Ян, В.В. Товбич, Г.Л. Ковальська, Л.Р. Гнатюк. Сакральність, 

міфологізм і символізм ширм, їх зв’язок з живописом та прийом ширми в 

ландшафтному дизайні Китаю. Теорія та практика дизайну. Збірник наукових 

праць. – Вип. 22. – К.: НАУ, 2021. –C.28–40 

5. Ковальська Г.Л., Смілка В.А.  Врегулювання питань охорони культурної 

спадщини в науково-проєктній документації. Сучасні проблеми архітектури 

та містобудування: науковий збірник –К.:КНУБА, 2022. Вип. 62. –С.104-112 

6. Ковальська Г.Л., Гомон О.О.  Методика проектування освітніх комплексів 

на основі уніфікованих блок-модулів. Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: науковий збірник –К.:КНУБА, 2022. Вип. 63. –С.218-226 

2)наявність одного патенту на винахід або п’яти 
деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 
включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію авторського права на твір; 

- 



3)наявність виданого підручника чи навчального 
посібника (включаючи електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше  
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Архітектурна типологія громадських будинків і споруд. Підручник/ 

[Л.М.Ковальський, А.Ю.Дмитренко, В.М.Лях, Г.Л.Ковальська та ін.]; за заг. 

ред. докт. арх., проф. Л.М.Ковальського, канд. техн. наук, доцента А.Ю. 

Дмитренка.-К.:ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2018.-481 с.  Власний внесок  90 с. 

2. Tatyana Kashchenko, Gelena Kovalska. Features of the formation of modern 

higher educational institutions: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019.-75 p. 

Власний внесок  50 с. 

4)наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів 
на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три найменування; 

1. Ковальська Г. Л.  Розробка, оформлення та захист атестаційної випускної 

роботи на здобуття освітнього ступеня магістра. Методичні рекомендації для 

студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» спеціалізації 

«Архітектура будівель та споруд». – К.:ІІНО КНУБА, 2018. – 20 с.     

2. Ковальська Г. Л.  Розробка, оформлення та захист атестаційної випускної 

роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра. Методичні рекомендації 

для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» 

спеціалізації «Архітектура будівель та споруд». – К.:ІІНО КНУБА, 2018. – 

24с.     

3. Робоча програма обов’язкової компоненти «Методика наукових досліджень, 

ліцензування і патентування наукової продукції» за ОНП «Архітектура 

будівель і споруд» другого рівня вищої освіти, 2022 р.  

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора архітектури за 

спеціальністю 18.00.04, 2016 р. 

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, 
який одержав документ про присудження наукового 
ступеня; 

2013 рік – захист дисертації Емаміанфара Алі на здобуття наукового ступеня 

кандидата архітектури (18.00.02); 

2017 рік – захист дисертації Алідад Рези на здобуття наукового ступеня 

кандидата архітектури (18.00.02); 

2020 рік - захист дисертації Обиночної З.В. на здобуття наукового ступеня 

кандидата архітектури (18.00.02); 

2021 рік - захист дисертації Гомон О.О. на здобуття наукового ступеня 

кандидата архітектури (18.00.02) 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного 
опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, 
або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених 

Постійні спеціалізовані вчені ради: 

1. Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.056.02 у Харківському національному 

університеті будівництва та архітектури (з 2016 р. до 2021 р.) 



рад; 2. Офіційний опонент  на дисертаційну роботу Шаталюк Юлії Вікторівни 

«Принципи формування адаптивної архітектури в контексті сталого 

розвитку міського середовища», кандидата архітектури 18.00.02 – 

«Архітектура будівель та споруд», 2018 р. 

3. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Кузьменко Тетяни Юріївни 

«Принципи функціонально-планувальної організації Приміських сільських 

поселень (на прикладі північно-східного регіону України)», кандидата 

архітектури за спеціальністю 18.00.04  – «Містобудування та ландшафтна 

архітектура», 2018 р. 

4. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Швець Людмили Миколаївни 

«Містобудівні принципи формування залізничних вокзальних комплексів у 

структурі малих і середніх міст», кандидата архітектури  18.00.04 – 

Містобудування та ландшафтна архітектура, 2018 р. 

5. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Левченко Дар’ї Русланівни 

«Принципи містобудівного розвитку комплексів закладів вищої освіти в 

структурі сучасного міста (на прикладі міста Харкова)», кандидата 

архітектури  18.00.04 – Містобудування та ландшафтна архітектура, 2018 р. 

6. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Мухи Т.О.  «Функціонально-

планувальна організація агрорекреаційних екопоселень (на прикладі 

Полтавської області)» кандидата архітектури  18.00.04 – Містобудування та 

ландшафтна архітектура,  2019 р. 

7. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Босенка Євгена Вікторовича 

«Визначення потенціалу адаптації значних історичних будівель, як спосіб 

збереження архітектурної спадщини», кандидата архітектури  18.00.01 – 

теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, 2019 р. 

8. Офіційний опонент  на дисертаційну роботу Нестеренка Віталія 

Володимировича «Ергономічні принципи удосконалення архітектури 

закладів вищої освіти адаптованих до людей з обмеженими фізичними 

можливостями», кандидата архітектури 18.00.02 – «Архітектура будівель та 

споруд», 2019 р. 

Разові спеціалізовані вчені ради: 

1. ДФ 26.056.009 (у Київському національному університеті будівництва і 

архітектури, 2021 р.) - рецензент 

2. ДФ 26.056.014 (у Київському національному університеті будівництва і 



архітектури, 2021 р.) - рецензент 

3. ДФ 41.085.003 (в Одеській державній академії будівництва, 2021 р.) – 

опонент 

4. ДФ 26.056.021 (у Київському національному університеті будівництва і 

архітектури, 2021 р.) - рецензент 

8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, 
або іноземного наукового видання, що індексується в 
бібліографічних базах; 

Член редакційних колегій наукових фахових видань категорії В: 

1. Науковий вісник будівництва, Харківський національний університет 

будівництва та архітектури; 

2. Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці, 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури  

3. Региональные проблемы архитектуры и градостроительства, Одеська 

державна академія будівництва 

9)робота у складі експертної ради з питань проведення 
експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 
експертної ради як експерта Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, або у складі 
Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних 
комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з 
вищої або фахової передвищої освіти МОН, 
наукових/науково-методичних/експертних рад органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 
складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 
планових (позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю); 

1. робота у складі експертної комісії Акредитаційної експертизи : 

- освітньо-професійної програми «Дизайн архітектурного середовища» у 

Національному авіаційному університеті, 2018 р.;  

- ПНТУ освітньо-професійної програми «Дизайн архітектурного 

середовища», 2018 р. 

2. Член робочої групи при  Міністерство освіти і науки України з проведення 

конкурсного відбору експертів оцінювання ефективності діяльності ЗВО за 

науковими напрямами, 2019 р. 

3.  Гарант ОНП спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» рівня PhD 

(акредитація 2020 р.) 

4.  Гарант ОНП спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» 2-го 

магістерського рівня (акредитація 2022 р.)  

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 
звання ―суддя міжнародної категорії‖; 

1. 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. 

2. Стажування в університеті Collegium Civitas, м. Варшава, Польща 08.11.2019-

10.12.2019 (дистанційно), 11.12.2019-13.12.2019 (очно). Мета стажування – 



інтернаціоналізація вищої освіти, організація навчального процесу та 

інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі. 

11)наукове консультування підприємств, установ, 
організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 
підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 
установою); 

- 

12)наявність апробаційних та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

1. Ковальська Г.Л.  З.В.Обиночна. Особливості планувальної організації 

сенсорного саду при реабілітаційних центрах. Архітектурний вісник 

КНУБА: наук.-виробн. збірн. –К.:КНУБА, - 2019. Вип. 17-18. – С. 290-299 

2. Kovalska G., Didichenko M., Bulakh I., Kozakova L., Chala О. Higher education 

institutions energy efficient methods of functional planning solution. SECOND 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE FUTURES: 

ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC 

MATTERS, 2021 

3. Ковальська Г.Л. Кафедра теорії архітектури: 30 років діяльності. Науково-

практична конференція КНУБА «Історія, теорія та практика розвитку 

архітектурно-містобудівного середовища», 9.04.2020. С.7-8. 

4. Ковальська Г.Л.   Пошук вирішення архітектурно-містобудівної задачі 

відбудови міст України. Тези  ІV Науково-практичної конференції 

«Містобудування: проблеми і перспективи розвитку», м. Київ, КНУБА, 19 

квітня 2022 р. С.6 

5. Ковальська Г.Л. Формування освітніх кластерів у міській забудові. Тези 

доповіді Науково-практичної конференції «Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку», м. Київ, КНУБА, 27 березня 2019 р. 

13)проведення навчальних занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не менше  
50 аудиторних годин на навчальний рік; 

- 

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), 
або робота у складі організаційного комітету / журі 

Робота в журі ХХVІІІ огляду-конкурсу дипломних проектів випускників 

архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України, 

Рівне, 01-04 жовтня 2019 р. 



Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 
складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-
творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у 
складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; 
виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу; 

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце 
III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — 
членів Національного центру ―Мала академія наук 
України‖; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру 
―Мала академія наук України‖ (крім третього (освітньо-

Керівництво школярем Марушенко П. – 3 місце у Всеукраїнському конкурсі 

МАН України (2020 р.) 



 

наукового/освітньо-творчого) рівня); 

16)наявність статусу учасника бойових дій (для вищих 
військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти); 

- 

17)участь у міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй 
(для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої 
освіти із специфічними умовами навчання, військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

- 

18)участь у міжнародних військових навчаннях 
(тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів 
НАТО(для вищих військових навчальних закладів, 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

- 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у 
професійних та/або громадських об’єднаннях; 

Член Національної спілки архітекторів України 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 

З 1999 по 2003 рр. - начальник відділу, заступник начальника управління в 

Головному управлінні містобудування та архітектури, м. Київ, з 2003 по 2009 рр. 

- заступник начальника відділу КО «Центр містобудування та архітектури» 

КМДА. 

За сумісництвом: 

Архітектор в Українському центрі досліджень архітектурної спадщини (раніше 

ДП «Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр 

архітектурної спадщини»), 15 років 

Архітектор в ТОВ «АБК «ЕКСТРА-ІНВЕСТ», 1 рік 


