
ЗВІТ 

про виконання наукової роботи кафедри містобудування за 2021 рік. 

 

1. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності під-

розділу (необхідно відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, 

основні пріоритетні наукові напрями підрозділу, статистичні дані із діяльності під-

розділу у звітному році тощо). 

На кафедрі містобудування викладають 6 професорів: докт. арх., завідуюча ка-

федрою Шебек Н.М., докт. арх. Дьомін М.М., докт. геогр.н. Палеха Ю.М., докт. арх. 

Устінова І.І., канд. арх., заслужений арх. України Сєдак О.І., канд. арх. Яблонська Г.Д.; 

10 доцентів: канд. арх. Василенко Л.Г., канд. арх. Войко Н.Ю., канд. арх. В’язовська 

А.В., канд. арх. Дзиба А.А., канд. арх. Зінов’єва О.С., канд. арх. Шпаковська В.Т., Жо-

лтовський В.В., Лисюк Г.Г., Носенко Г.А., Третяк М.Е.; 4 старші викладачі: Іносова 

Т.Ю., Ларіонова М.А., Сингаєвська М. А., Вовчок Л.Л.,; 3 асистенти: Гамаля А.В., Мі-

хіденко М.О. 

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

нується науково-дослідна робота за темою «Проблеми формування та перспективи ро-

звитку архітектурно-містобудівних і ландшафтних об’єктів», № держреєстрації 

0117U005341. Підставою до виконання є наказ КНУБА №225 від 25.05.2018; термін 

виконання – з січня 2018 по грудень 2022 р.  

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

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

наукового періодичного видання Transfer of Innovative Technologies (Підводні техно-

логії. Промислова та цивільна інженерія) (Україна). Проф. М.М. Дьомін є членом ре-

дакційної колегії науково-технічного видання «Сучасні проблеми архітектури та міс-

тобудування» (Україна) і наукового періодичного видання «Transfer of Innovative 

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

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

Щороку на кафедрі містобудування проходить науково-практична конферен-

ція «Містобудування: проблеми і перспективи розвитку». Організатором цього за-

ходу є завідувачка кафедри містобудування, д.арх., проф. Шебек Н.М. 24 березня 2021 

року захід відбувся втретє. У конференції взяли участь викладачі кафедри містобуду-

вання та інших кафедр архітектурного факультету, аспіранти і студенти старших кур-

сів, що навчаються за програмою магістра архітектури. Під час конференції викладачі, 

аспіранти і студенти продемонстрували презентації наукових, проектних та науково-

методичних розробок. Були обговорені подальші напрямки та сучасні тенденції розви-

тку містобудування і ландшафтної архітектури; сучасні теорії і методики містобудів-

ного проектування; результати досліджень за темами дисертаційних і магістерських 

робіт. Матеріали конференції видано у вигляді збірки тез доповідей, з якими можна 

ознайомитись за посиланням http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-

content/uploads/2021/01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%A2%D0%B5%D0%B7_2021-1.pdf  
Завідувач кафедри д-р арх., проф. Н.М. Шебек брала участь в якості організатора 

VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Архітектура історичного Ки-

єва. Інформаційні технології», яка проходила в межах Міжнародного науково-тех-

нічного форуму “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія 

та практика” 26-27 жовтня 2021 р., м. Київ, КНУБА  

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D0%B5%D0%B7_2021-1.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D0%B5%D0%B7_2021-1.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D0%B5%D0%B7_2021-1.pdf


Проф. кафедри містобудування, д.арх. Устінова І.І. приймала участь в якості ор-

ганізатора Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і методи ре-

віталізації території зони відчуження Чорнобильської АЕС» що пройшла 10 червня 

2021 р. в КНУБА спільно з Державним агентством України з управлінням зоною від-

чуження. 

8 лютого 2021 року в Центрі Української Культури та Мистецтва пройшов кру-

глий стіл1 присвячений обговоренню проектів музею Григорія Сковороди в м. Ки-

єві, розроблених студентами групи Арх 31-б кафедри містобудування КНУБА під ке-

рівництвом доц. Носенко Г.А. та ст. викл. Іносової Т.Ю. Круглий стіл проходив під час 

виставки студентських проектів «Йдемо назустріч вічному», що проводилась в ра-

мках культурно-просвітницького проекту «Земні крила України», ініційованому ви-

кладачами кафедри містобудування КНУБА. Присутні обмінялися думками про експо-

нати виставки, обговорили можливі напрями подальшої взаємодії та домовилися про 

спільні заходи, присвячені відзначенню 300-річчя з дня народження Г. С. Сковороди. 

Представники громадськості, журналісти і освітяни високо оцінили роботу викладачів 

і студентів кафедри містобудування КНУБА, побажали їм творчої наснаги і подальших 

успіхів у вивченні та популяризації доробку видатного філософа України. Організа-

тори виставки: викладачі кафедри містобудування проф. Шебек Н.М., доц. Носенко 

Г.А., ст.викл. Іносова Т.Ю. та співробітники Центру Української Культури та Мистец-

тва. 

30 квітня 2021 року було підведено підсумки Конкурсу з композиції для абі-

турієнтів на тему «Місто майбутнього», який проводила кафедра містобудування 

КНУБА з 25.12.2020 р. до 30.04.2021 р.. У конкурсі взяли участь 57 осіб з м. Києва та 

з 13 областей України. Учасники продемонстрували різний ступінь володіння компо-

зиційною майстерністю, разом з тим у кожній конкурсній роботі журі побачили  

унікальний погляд творчої особистості на перспективи розвитку урбанізованого світу. 

З кращими конкурсними роботами та індивідуальними здобутками кожного учасника 

можна ознайомитися на сторінці кафедри містобудування за посиланням 
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-

%D0%86-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-

%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-

%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021.pdf  

25 жовтня 2021 року в КНУБА на кафедрі містобудування відбулися наукові 

читання на тему: "Містобудування як справа життя"
2
, присвячені дню народження 

М. М. Кушніренко. У наукових читаннях взяли участь викладачі кафедри містобуду-

вання, перший проректор КНУБА, декан архітектурного факультету, завідувачі кафедр 

дизайну архітектурного середовища та інформаційних технологій в архітектурі, запро-

шенні. Під час наукових читань присутні підкреслили значний внесок М. М. Кушніре-

нко у розбудову вітчизняної архітектурної освіти, науки і практики, а також висловили 

                                           
1 Круглий стіл, присвячений обговоренню студентських проектів музею Григорія Сковороди 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/18-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

2021-%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%A2%D0%86%D0%9B-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-

%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf  
2 Наукові читання- 2021"Містобудування як справа життя" http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-

content/uploads/2019/04/25-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-

%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-

%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2021.pdf  

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%86-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%86-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%86-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%86-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%86-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/18-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%A2%D0%86%D0%9B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/18-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%A2%D0%86%D0%9B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/18-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%A2%D0%86%D0%9B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/18-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%A2%D0%86%D0%9B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/18-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%A2%D0%86%D0%9B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/25-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2021.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/25-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2021.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/25-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2021.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/25-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2021.pdf


свої думки про виклики, які ставить перед архітектурою і містобудуванням сьогодення, 

про проблеми і перспективи розвитку архітектурної освіти, про основні напрями дія-

льності кафедри містобудування. 

 

12 листопада 2021 р., на спільному засіданні кафедр містобудування і Дизайну 

архітектурного середовища, відбувся передзахист дисертації аспіранта кафедри мі-

стобудування Каранди А.О. на здобуття наукового ступеня «доктор філософії». Нау-

ковий керівник - к.арх., доц. Войко Н.Ю.. Тема дослідження: «Типологічні особливості 

ландшафтно-планувальної організації культурно-пізнавальних парків». Дисертаційну 

роботу було рекомендовано готувати до захисту після врахування зауважень. 

В 2021 році викладачі кафедри містобудування підвищили свою кваліфіка-

цію під час участі у науково-практичних стажуваннях в європейських університетах: 

 Доцент, канд.арх. Войко Н.Ю. пройшла науково-педагогічне стажування 

«Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education» від ISMA 

University of Applied Science, Рига, Латвія, що відбувалось з 29.03.21 по 29.04.21 

(Сертифікат, 6 кредитів ECTS – 180 год.); 

 Доцент, канд.арх. В’язовська А.В. взяла участь у навчанні в Міжнародній літній 

школі «Towards an ecological city: Water & Public space», що проходила 20.09.21 

– 24.09.21. Організатор: AUDe – Architecture and Urban Design Lab, Department of 

Civil Engineering and Architecture, Università degli Studi di Pavia, м. Павія, Італія 

(Сертифікат, 3 кредити ECTS – 90 год.); 

 Доцент, канд.арх. В’язовська А.В. взяла участь у міжнародному стажуванні 

«Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and 

perspectives» Білостоцького університету (University of Białystok), м. Білосток, 

Польща з 11.10.21 по 19.11.21 (Сертифікат, 6 кредитів ECTS – 180 год.); 

 Доцент, канд.арх. Дзиба А.А. пройшла освітній курс Ендрю Дафф (MA PGCE 

MSGD Andrew Duff  Garden Design),  керівника факультета садового дизайну і 

керуючого директора Лондонської Школи Дизайну Інчболд (Inchbald School of 

Design), The course of "Modern Metod of Garden Design" січень 2021 р. (24 год). 

Сертифікат; курс Ендрю Дафф (MA PGCE MSGD Andrew Duff  Garden Design),  

Inchbald School of Design, The course of "Fundamentals in Garden Disagn" лютий-

квітень 2021 р. (36 год), сертифікат; 

 Доцент, канд.арх. Дзиба А.А. взяла участь в міжнародній програмі науково-пе-

дагогічного стажування «Сучасні тенденції у вищій освіті в країнах Європейсь-

кого союзу. Досвід Технічного Університету Варни» «Modern trends in higher 

education in the European Union countries. Experience of the Technical University of 

Varna» 1june-11 june - 180 hours (6 credits) Сертифікат № V 21/026 Наказ № 98.в 

від 28.05. 2021; 

 Доцент, канд.арх. Дзиба А.А. пройшла підвищення кваліфікації в сфері застосу-

вання інстументів підготовки до роботи в грантових проектах «Інструментарій 

підготовки до роботи в грантових проектах, що фінансуються фондами ЄС: ін-

дивідуальні гранти та партнерські проекти на прикладі програм Еразмус+ та Го-

ризонт Європа" 09-14 жовтня 2021 року. Програма розроблена у співпраці: Фун-

дація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), ГО «Асоціа-

ція Проектних Менеджерів України». 30 годин, 1 кредит ЕСТS. Сертифікат № 

0955.21. 

 



 

2. Розробки, які впроваджено у 2021 році (відповідно до таблиці): 

№ 

з/п 

Назва та ав-

тори розро-

бки 

Показники ре-

зультативно-

сті, переваги 

над аналогами, 

економічний, 

соціальний 

ефект 

Місце впрова-

дження (назва 

організації, ві-

домча належ-

ність, адреса) 

Дата впрова-

дження 

Результати, 

які отри-

мано підро-

зділом від 

впрова-

дження 

- -- -- -- -- -- 

 

3. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2021 

році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (окремо Scopus, Web of Sci-

ence) за формою: 

№ 

з/

п 

Автори Назва роботи Назва ви-

дання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-остання сто-

рінки) роботи, веб-

адреса електронної 

версії 

Статті 

1 Dzyba A. Pinus strobus L. in protected areas 

of the Ukrainian Polissya 

Forestry ideas 

Scopus 

vol. 27, No 1 (61), 156–

168 

https://www.scopus.com/ 

authid/detail.uri?authorId

= 57233838700 

2 Rubstova O., 

Kolesnichenk

o O., Shumyk 

M., Shynder 

O., 

Chyzhankova 

V., Dzyba A., 

Hrysiuk S.  

Scots roses in Northern Ukraine Hort. Sci. 

(Prague) 

Scopus 

48: 144–1480. 
  

https://www.scopus.com/ 

authid/detail.uri?authorId

= 57233838700  

Статті, підготовлені до друку 

1 Є.Маруняк, 

Ю.Палеха,  

С.Лісовсь-

кий 

Питання розробки нової редакції 

Генеральної схеми планування 

території України 

Український ге-

ографічний жу-

рнал Scopus 

№4, 2021  

2 Nadiia 

Shebek, Anna 

Viazovska, 

Hanna 

Nosenko, 

Tetiana 

Inosova, and 

Mariana 

Larionova 

Designing a Museum of 

Outstanding Personality as an 

Innovative Means of Revealing the 

Creative Potential of Architecture 

Students 

Innovative tech-

nology in Archi-

tecture and De-

sign 

Scopus 

2021/2022 

3 Viktor 

Timokhin, 

Nadiia 

Shebek 

Directions and Guidelines for the 

Development of Contemporary Ar-

chitectural Science 

Innovative tech-

nology in Archi-

tecture and De-

sign 

Scopus 

2021/2022 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57233838700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57233838700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57233838700
https://www.scopus.com/%20authid/detail.uri?authorId=%2057233838700
https://www.scopus.com/%20authid/detail.uri?authorId=%2057233838700
https://www.scopus.com/%20authid/detail.uri?authorId=%2057233838700


4 Shebek N., 

Timokhin V., 

Tretiak Y., 

Kolmakov I., 

Olkhovets O. 

Sustainable development and 

tolerance in the socializing and 

resocializing of the architectural 

environment of cities 

DOI:10.1051/e3sconf/2021280040

09 

 

Second 

International 

Conference on 

Sustainable 

Futures: 

Environmental, 

Technological, 

Social and 

Economic 

Matters (ICSF 

2021), Kryvyi 

Rih, Ukraine, 

May 19-21, 

2021. Edited by 

S. Semerikov, 

S. Chukharev, S. 

Sakhno, A. 

Striuk, A. 

Iatsyshyn, 

S. Klimov, V. 

Osadchyi, T. 

Vakaliuk, 

P. Nechypurenk

o, 

O. Bondarenko 

and 

H. Danylchuk 

(Eds.). E3S Web 

Conf. 

Volume 280, 

2021, article 

number 04009 

Scopus 

https://www.e3s-

conferences.org/articles/e

3sconf/abs/2021/56/e3sc

onf_icsf2021_04009/e3s

conf_icsf2021_04009.ht

ml 

 

4. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність сту-

дентів, молодих учених. 

На кафедрі містобудування навчаються 3 аспіранти: 

•  Гамаля А.В.  (керівник к.арх., доц. Войко Н.Ю.). Тема дослідження: «Методи 

ландшафтно-планувальної організації пішохідної мережі в найкрупніших містах Укра-

їни»; 

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

ландшафтної організації буферних зон об’єктів культурної спадщини» 

• Міхіденко М.О. (керівник д.арх., проф. Шебек Н.М.). Тема дослідження: «Архі-

тектурно-планувальна організація простору територій сільських територіальних гро-

мад». 

12 листопада 2021 р., на спільному засіданні кафедр містобудування і Дизайну 

архітектурного середовища, відбувся передзахист дисертації здобувача кафедри міс-

тобудування Каранди А.О. на здобуття наукового ступеня «доктор філософії». Науко-

вий керівник - к.арх., доц. Войко Н.Ю.. Тема дослідження: «Типологічні особливості 

ландшафтно-планувальної організації культурно-пізнавальних парків». Дисертаційну 

роботу було рекомендовано готувати до захисту після врахування зауважень. 

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_04009/e3sconf_icsf2021_04009.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_04009/e3sconf_icsf2021_04009.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_04009/e3sconf_icsf2021_04009.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_04009/e3sconf_icsf2021_04009.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_04009/e3sconf_icsf2021_04009.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_04009/e3sconf_icsf2021_04009.html


7 грудня 2021 року в КНУБА відбулося  нагородження переможців та учасників 

університетського етапу конкурсу «Кращий студент України» 2021 року. Кращим сту-

дентом-науковцем архітектурного факультету (другим в університеті) став студент 

кафедри містобудування  Туровець Олексій Юрійович з групи Арх-61А. 

16 грудня 2021 року відбулося  нагородження переможців конкурсу стартапів 

«Хакатон вугледобувних міст. Видобувай нові ідеї». Друге місце отримав проєкт 

«Green Artlab», над яким працювали к.с-г.н., доцент кафедри містобудування КНУБА  

Дзиба Анжела Андріївна та студентка групи Арх-61Б Тищенко Єлизавета Олександрі-

вна
3
. 

Студенти і аспіранти кафедри приймають участь у професійних конкурсах і ви-

ставках. 

В 2020-2021 н.р. на кафедрі містобудування під керівництвом доц. Носенко Г.А. 

і ст. викладача Іносової Т.Ю. в курс архітектурного проектування було впроваджено 

експериментальне завдання – розробка проекту будівлі «Музей видатної особис-

тості», присвяченій цього року Григорію Сковороді. Результати експериментального 

проектування були представлені на виставці і наукових заходах. Відкриття виставки 

проектів студентів гр. 31-б «Йдемо назустріч вічному»
4 відбулось 4 лютого 2021 

року в Центрі Української Культури та Мистецтва в рамках проекту «Земні крила Ук-

раїни». З експозицією можна було познайомитися з 4 до 24 лютого 2021 року.  

Студенти першого курсу кафедри містобудування (гр. 11-б), під керівництвом 

доц. Носенко Г.А., доц. В’язовської А.В., ст. викл. Ларіонової М.А. починають знайом-

ство з архітектурною професією із вивчення об’єктів народної архітектури України, 

зокрема «в натурі», на базі Національного музею народної архітектури та побуту Ук-

раїни в м. Києві. 13 вересня 2021 року в рамках виконання учбового завдання «Обміри 

пам’ятки дерев’яної архітектури» відбулась екскурсія
5
 студентів групи 11-б кафедри 

містобудування до унікального київського скансену, де розташовані об’єкти житлової 

народної архітектури, сакральні об’єкти та господарчі споруди, що були привезені з 

різних куточків України. Екскурсію провели співробітники Музею Ганна Малініна та 

Сергій Кузь. Доповнили їх розповіді в лекціях, проведених в умовах Музею та в ауди-

торії Г.А. Носенко, А.В. В’язовська. В результаті успішного виконання учбового за-

вдання з архітектурних обмірів, результати роботи були представлені на виставці «Ви-

вчаємо традиційну українську хату зі скансену в Пирогові. Обміри архітекторів 

першого курсу»
6
, яка була відкрита 28 жовтня 2021 р. в холі архітектурного факуль-

тету КНУБА.  

                                           
3 Нагородження учасників Хакатону вугледобувних міст. Видобувай нові ідеї https://mind.ua/news/20234533-

ogolosheno-rezultati-hakatonu-vugledobuvnih-mist 
4 Виставка студентських проектів музею Григорія Сковороди http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-

content/uploads/2019/04/4-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-

%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-

%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf 
5 Екскурсія студентів гр. 11-б в Пирогів http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/13-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-

%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%B2-

%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2.pdf  
6 Виставка «Вивчаємо традиційну українську хату зі скансену в Пирогові»  http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-

content/uploads/2019/04/28-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-

%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90-

%D0%9E%D0%91%D0%9C%D0%86%D0%A0%D0%98.pdf  

https://mind.ua/news/20234533-ogolosheno-rezultati-hakatonu-vugledobuvnih-mist
https://mind.ua/news/20234533-ogolosheno-rezultati-hakatonu-vugledobuvnih-mist
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2021-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/28-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90-%D0%9E%D0%91%D0%9C%D0%86%D0%A0%D0%98.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/28-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90-%D0%9E%D0%91%D0%9C%D0%86%D0%A0%D0%98.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/28-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90-%D0%9E%D0%91%D0%9C%D0%86%D0%A0%D0%98.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/28-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90-%D0%9E%D0%91%D0%9C%D0%86%D0%A0%D0%98.pdf


Призери архітектурного студентського конкурсу Steel Freedom-2019, студенти 

гр. 61-а Сенів Олександр та Туровець Олексій, які в якості нагороди отримали поїздку 

на Венеційську бієнале
7 – одну із провідних світових виставок в галузі архітектури та 

мистецтва, відвідали цю подію 16-20 жовтня 2021р. 

Студенти кафедри містобудування разом з викладачами відвідують професійні 

заходи – виставки, огляди-конкурси, архітектурні форуми.  

27 жовтня 2021 року студенти 4 курсу кафедри містобудування разом з асисте-

нтом кафедри містобудування Мартою Олександрівною Михіденко відвідали Міжна-

родний архітектурний фестиваль, що проходив у Києві в Міжнародному виставко-

вому центрі. 29 жовтня 2021 року студенти 2 курсу кафедри містобудування разом з 

асистентом кафедри містобудування Мартою Олександрівною Михіденко відвідали 

форум «Премія національної спілки архітекторів України 2021» у Центральному 

Будинку Архітектора в місті Київ. 

 

Студенти кафедри містобудування приймають участь в архітектурних конку-

рсах.  

Голубєва Ірина (гр. 41-а) взяла участь в  Міжнародному архітектурному конку-

рсі Bauhaus Campus 2021; керівник - ст. викл. Іносова Т.Ю. Отримала диплом учас-

ника. 

 

В конкурсі Steel Freedom 2021 взяли участь такі команди: 

 Галіпчак Олександр (41-б), Майєр Валерій (41-б), Тарасюк Анастасія, Бардін Мак-

сим – півфіналісти конкурсу; 

 Парфенюк Георгій (41-б), Волох Катерина (41-б), Юрченко Тетяна, Натальчук Кате-

рина; консультант з металоконструкцій Лавриненко Л.І. – півфіналісти конкурсу; 

 Максимчук Ангеліна (41-а), Стаднійчук Олександра (41-а), Щербина Діана (41-а); 

куратор – ст. викл. кафедри містобудування Вовочок Л.Л. – півфіналісти конкурсу; 

 Копанєв Ростислав, Новоселецька Вероніка– півфіналісти конкурсу, виграли наго-

роду за найкращий фасад від RAUTA; 

 Андрусік Олеся (41-а), Волковська Анастасія (41-а), Ранкова Тетяна, Базак Каріна, 

Софія Ларіна – півфіналісти конкурсу, отримали друге місце від партнера KRAFT,  

за найкраще застосування в інтер’єрі натяжної стелі від KRAFT; 

 Денисенко Владислав (41-а), Баняс Анжеліка, Половинко Віталій, Різанова Яна – фі-

налісти конкурсу; 

 Дерпа Роман (51-б) – фіналіст конкурсу. 

 

Студенти кафедри містобудування беруть участь в наукових конференціях. 

Під керівництвом проф. Шебек Н.М. було підготовлено 14 студентських допові-

дей на ІІІ науково-практичну конференцію «Містобудування: проблеми і перспективи 

розвитку» (24 березня 2021 р., м. Київ, КНУБА) із публікацією тез: 1.Биченко Б. А., 

2.Бобров Є.О., 3. Гойда А.Є., 4.Євтушенко І.О., 5.Михіденко М. О., 6.Родітєлєва А.А., 

7.Савченко А.А., 8. Фецак В. В., 9.Свіца І.О., 10. Селезенєва М. Д., 11. Совсімов А.Ю., 

12. Тищенко Є.О., 13.Тулаінова О.О., 14. Швець О.І. 

                                           
7 Студенти кафедри містобудування відвідали Венеційську бієнале http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-

content/uploads/2019/04/16-24-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-

%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F-

%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf  

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/16-24-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/16-24-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/16-24-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/04/16-24-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf


Під керівництвом проф. Шебек Н.М. було підготовлено 2 студентські доповіді 

для участі в VI Науково-практичній конференції «Теорія і практика формування і роз-

витку дизайну архітектурного середовища»  (21 квітня 2021 р., м. Київ, КНУБА) - сту-

денти  Биченко Б. А., Бобров Є.О. 

Під керівництвом проф. Шебек Н.М. було підготовлено конкурсну наукову ро-

боту на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020/2021 н.р. зі 

спеціальності 191 "Архітектура будівель і споруд" (м. Харків, березень 2021 р.), студе-

нти: гр. 51 А Сенів О. Т., гр. 61 А Михіденко М. О. Отримали дипломи учасника. 

Проф. Шебек Н.М. здійснювала керівництво студентськими доповідями: 

o на Міжнародній науково-практичній конференції «Стан, проблеми та перспек-

тиви розвитку сучасних міст»: 23-24 вересня 2021 р. м. Одеса, ОДАБА:  

1.Домотенко Б.А. 

o на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Філософія науки, техніки і 

архітектури в гуманістичному вимірі»: 12-13 листопада 2021 р., м. Київ, КНУБА: 

1.Виговська К., 2.Домотенко Б.А. 

o на ХІ Всеукраїнській науковій конференції «Сучасна архітектурна освіта: Етно-

логічні засади української архітектури»: 25 листопада 2021 р., м. Київ, КНУБА 

1.Селезенєва М. Д., 2.Спец А. С. 

o на Міжнародному  науково-технічному форумі «Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. Теорія та практика»: 26-27 жовтня 2021 р., м. Київ, 

КНУБА 

1.Євтушенко І.О., 2.Селезенєва М. Д., 3.Тищенко Є.О. 

o на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Просторове планування: мі-

стопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади» 9-10 грудня, 

2021 р., Київ, КНУБА:   

1.Кузьменко В.І., 2.Мороз Я.В., 3.Родітєлєва А.А., 4.Романюк А., 5.Саітова А.В., 

6.Сенів О.Т., 7.Туровець О.Ю., 8.Шевченко А.В., 9.Яковенко В.Т. 

 

Під керівництвом доц. Зінов’євої студ. Пугаєва Є. підготувала доповідь для уча-

сті в ІІІ науково-практичній конференції «Містобудування: проблеми і перспективи 

розвитку» (24 березня 2021 р., м. Київ, КНУБА); студ. Дубинська В. підготувала допо-

відь для участі в VI Науково-практичній конференції «Теорія і практика  формування 

і розвитку  дизайну архітектурного середовища» (21 квітня 2021  року, м. Київ, 

КНУБА).    

10 червня 2021 року в Міжнародній-науково технічній конференції «Сучасні бу-

дівельні конструкції з металу та деревини» (Одеса, ОДАБА) виступили з доповіддю 

переможці конкурсу Steel Freedom 2020 І. Голубєва, Р. Дерпа і А. Швед (41-б); доповідь 

підготовлено під керівництвом ст.викл. кафедри містобудування Іносової Т. Ю.  

 

5. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками(центри ко-

лективного користування, центри трансферу технологій, тощо),(зазначити назву 

підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи). 

З метою наближення навчального процесу до проектної практики ще в 1985 р. 

була створена філія кафедри містобудування в найбільшому за фахом проектному ін-

ституті «ДІПРОМІСТО».  Багаторічний позитивний досвід співпраці інституту «ДІП-

РОМІСТО» з кафедрою містобудування надав підстави для утворення відповідно до 

Положення Міносвіти і науки України навчально-науково-виробничого комплексу 

«Архмістобуд», затверджений наказом Міністра освіти і науки України за № 269 від 



03.07.2000 р. Комплекс істотно сприяє розвитку наукової та навчально-методичної ро-

боти кафедри на сучасному етапі, навчального процесу, проведенню проектних прак-

тик,  працевлаштуванню студентів і випускників кафедри. 

З метою наближення студентів до проблем архітектурно-містобудівної прак-

тики, їх працевлаштування, оновлення тематики курсових і дипломних проектів кафе-

дра буде і надалі підтримувати творчі зв’язки з проектними та науково-дослідними ор-

ганізаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування і фірмами. Серед 

них: Державне агентство України з управління зоною відчуження, Київська міська дер-

жавна адміністрація, Національний музей народної архітектури і побуту в м. Києві, 

Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут циві-

льного будівництва», Комунальне підприємство виконавчого органу КМДА по охо-

роні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва  «Плесо», Українська 

секція DOCOMOMO (Міжнародна робоча група з документації та консервації буді-

вель, визначних місць та об’єктів містобудування сучасного руху), інженерно-будіве-

льна компанія Rauta, Науково-виробниче об’єднання «Міжнародний медичний центр» 

та мережа клінік інтегративої медицини «СмартМед» тощо. 

Згідно із Резолюцією Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

і методи ревіталізації території зони відчуження Чорнобильської АЕС» що відбу-

лась на базі Київського національного університету будівництва та архітектури за під-

тримки Міністерства освіти і науки України та Державного агентства України з управ-

ління зоною відчуження (10.06.2021) із 16 по 30 листопада 2021 року Державним на-

уковим центром захисту культурної спадщини від техногенних катастроф проводи-

лась комплексна історико – етнографічна експедиція до колишніх населених пу-

нктів на території Зони відчуження. Мета експедиції – обстеження пам’яток народ-

ного будівництва, які можуть бути перенесені до музейної експозиції під відкритим 

небом «Традиційне Чорнобильське Полісся» у місті Чорнобиль. Організатором перед-

дипломної ознайомчої практики від КНУБА за підтримки ДАЗВ було проф. кафедри 

містобудування, д.арх. Устінова І.І. 

Відповідно до Меморандуму «Про взаєморозуміння та співпрацю між Держав-

ним агентством України з управління Зоною відчуження та Київським національним 

університетом будівництва і архітектури щодо співробітництва у науково-технічній та 

освітній архітектурно-будівельній діяльності із вирішення екологічних, містобудівних, 

енергоефективних та соціально-економічних питань Чорнобильської зони відчу-

ження» (14.06.2018), у експедиції взяла участь магістрант другого року навчання 

кафедри містобудування архітектурного факультету Тетяна Юрко, магістерське 

дослідження якої присвячене «Принципам архітектурно-планувальної організації ту-

ристичних локацій у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі музею під ві-

дкритим небом у місті Чорнобилі)», науковий керівник – доктор архітектури, професор 

Устінова Ірина Ігорівна. За результатами експедиції встановлено близько три-

дцяти об’єктів, які представляють цінний історико-культурний інтерес та варті 

музеєфікації. 

6. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаці-

ями(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва 

підрозділу: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-те-

хнічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 

(до 20 рядків). 



Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою: 

Країна 
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том) 
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тнер 
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термін його дії 
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льних програм 

(прослуховування і 

читання лекцій, уч-

асть у тренінгах та 

професійних диску-

сіях) 

Програма  міжна-

родної академіч-

ної мобільності 

Erasmus+ KA107-

F5E6D489 

З 01-08-2019 до  

31-07-2022 

Підвищення 

кваліфікації 

викладачів, 

публікації ви-

кладачів у 

збірнику «До-

свід та перс-

пективи роз-

витку міст 

України» Ук-

раїна, ви-

ступи на кон-

ференціях. 

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

спільно з науковими установами Національної академії наук України та націона-

льних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тема-

тика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі 

академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо 

створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, 

шляхи вирішення цього питання). 

За участі професорки кафедри містобудування, д.арх. Устінової І.І. здійснюва-

лась підготовка Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і ме-

тоди ревіталізації території зони відчуження чорнобильської АЕС», що пройшла в 

 КНУБА 10 червня 2021, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Держав-

ного агентства України з управління зоною відчуження, спільно з науковими устано-

вами Національної академії наук України, а саме: 

• Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії 

наук України, у особі Заступника директора з наукової роботи, канд. біол. наук Паске-

вича Сергія Анатолійовича 

• Інститутом географії Національної академії наук України, у особі почес-

ного директора, академіка НАН України Руденка Леоніда Григоровича. 

8. Заходи, здійснені спільно з Київською міською державною  адміністрацією 

та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирі-

шення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фі-

нансування, вирішені регіональні проблеми тощо) – не проводились в 2021 році. 

 

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

жах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, 

науковий результат, його значимість). 

 



Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження теорії й методології мі-

стобудування і ландшафтної архітектури, та актуальних проблем містобудівної прак-

тики. 

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

містобудування – «Проблеми формування та перспективи розвитку архітектурно-міс-

тобудівних і ландшафтних об’єктів» на період 2018-2022 рр. (№ держреєстрації 

0117U005341). 

В межах цієї комплексної науково-дослідної теми розробляються окремі нау-

кові напрямки: 

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

дент Українського географічного товариства професор Ю.М. Палеха; 

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

Лауреат Державної премії України в галузі архітектури, Заслужений архітектор Укра-

їни Дьомін М.М.; 

• Гармонізація міських планувань і архітектурного середовища поселень – 

керівник: доктор архітектури, професор, зав. кафедри містобудування КНУБА Н.М. 

Шебек; 

• Екологічні проблеми містобудування – керівник: доктор архітектури, про-

фесор І.І. Устінова; 

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

Войко; 

• Формування безбар’єрного середовища – керівник: кандидат архітектури, 

доцент В.Т. Шпаковська. 

Над кандидатськими дисертаціями працюють співробітники кафедри:  стар-

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

дження: «Науково-теоретичні засади впливу авангардної архітектури на сучасну архі-

тектуру України»; 

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

науково-технічної збірки «Сучасні проблеми архітектури і містобудування» (Україна) 

та наукового періодичного видання Transfer of Innovative Technologies (Підводні тех-

нології. Промислова та цивільна інженерія) (Україна). Проф. М.М. Дьомін є членом 

редакційної колегії науково-технічного видання «Сучасні проблеми архітектури та мі-

стобудування» (Україна) і наукового періодичного видання «Transfer of Innovative 

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

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

Завідувачка кафедри д-р арх., проф. Н.М. Шебек є організатором щорічної нау-

ково-практичної конференції «Містобудування: проблеми і перспективи розвитку», 

яка проходить в КНУБА в березні. 

Викладачі кафедри приймали участь у фахових міжнародних та державних кон-

ференціях та семінарах: 

ПІБ викладача Назва доповіді 
Назва конференції, 

семінару 

Дата і місце прове-

дення конференції, 

семінару 
Проф. Шебек Н.М.,  

ст. Кузьменко В.І. 

Прогресивні тенденції 

реновації громадських 

просторів загальномі-

ських центрів 

ІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Просторове 

планування: містопла-

нування, архітектура, 

9-10 грудня, 2021 р., 

Київ, КНУБА 



політичні та соціоку-

льтурні засади» 

Проф. Шебек Н.М.,  

ст. Мороз Я.В. 

Орієнтири для розви-

тку громадського цен-

тру в м. Заліщики Тер-

нопільської області 

ІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Просторове 

планування: містопла-

нування, архітектура, 

політичні та соціоку-

льтурні засади» 

9-10 грудня, 2021 р., 

Київ, КНУБА 

Проф. Шебек Н.М.,  

ст. Родітєлєва А.А. 

Оцінка історико-куль-

турного потенціалу ха-

рківського масиву мі-

ста Києва 

ІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Просторове 

планування: містопла-

нування, архітектура, 

політичні та соціоку-

льтурні засади» 

9-10 грудня, 2021 р., 

Київ, КНУБА 

Проф. Шебек Н.М.,  

ст. Романюк А. 

Досвід оновлення цен-

тральних пішохідних 

просторів 

ІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Просторове 

планування: містопла-

нування, архітектура, 

політичні та соціоку-

льтурні засади» 

9-10 грудня, 2021 р., 

Київ, КНУБА 

Проф. Шебек Н.М.,  

студ.  Саітова А.В. 

Сучасні прийоми озе-

ленення прибудинко-

вих територій в умо-

вах щільної житлової 

забудови 

ІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Просторове 

планування: містопла-

нування, архітектура, 

політичні та соціоку-

льтурні засади» 

9-10 грудня, 2021 р., 

Київ, КНУБА 

Проф. Шебек Н.М.,  

студ.  Сенів О.Т. 
Роль партисипації в 

удосконаленні архіте-

ктурного середовища 

м. Івано-франківську 

за запитами велоспіль-

ноти 

ІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Просторове 

планування: містопла-

нування, архітектура, 

політичні та соціоку-

льтурні засади» 

9-10 грудня, 2021 р., 

Київ, КНУБА 

Проф. Шебек Н.М.,  

студ. Туровець О.Ю. 
Тенденції та перспек-

тиви розвитку Борис-

пільського району ки-

ївської області 

ІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Просторове 

планування: містопла-

нування, архітектура, 

політичні та соціоку-

льтурні засади» 

9-10 грудня, 2021 р., 

Київ, КНУБА 

Проф. Шебек Н.М.,  

ст. Шевченко А.В. 

Досвід модернізації 

багатофункціональних 

парків в межах населе-

них пунктів 

ІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Просторове 

планування: містопла-

нування, архітектура, 

політичні та соціоку-

льтурні засади» 

9-10 грудня, 2021 р., 

Київ, КНУБА 

Проф. Шебек Н.М.,  

ст. Яковенко В.Т. 

Аналіз концепції мік-

рорайону Левада-2 у 

м. Полтава 

ІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Просторове 

планування: містопла-

нування, архітектура, 

9-10 грудня, 2021 р., 

Київ, КНУБА 



політичні та соціоку-

льтурні засади» 

Проф. Шебек Н.М.  

 

Методика розвитку се-

редовищного мис-

лення здобувачів архі-

тектурної освіти  

ХIІІ Всеукраїнська на-

укова конференція 

«Сучасна архітектурна 

освіта: Етнологічні за-

сади української архі-

тектури» 

25 листопада 2021 р., 

м. Київ, КНУБА, 

Проф. Шебек Н.М. Краса природи і мис-

тецтва в історії філо-

софської думки 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція 

«Філософія науки, тех-

ніки і архітектури в 

гуманістичному ви-

мірі» 

12-13 листопада 2021 

р., м. Київ, КНУБА  

Проф. Шебек Н.М., 

ас. Михіденко М. О. 

Трансформаційні про-

цеси розвитку терито-

ріальних громад в Ук-

раїні 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція 

«Філософія науки, тех-

ніки і архітектури в 

гуманістичному ви-

мірі» 

12-13 листопада 2021 

р., м. Київ, КНУБА  

Проф. Шебек Н.М., 

ст. Виговська Є. С.  

Проблеми реорганіза-

ції мережі дошкільних 

навчальних закладів з 

урахуванням естетич-

них потреб дітей мо-

лодшого віку 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція 

«Філософія науки, тех-

ніки і архітектури в 

гуманістичному ви-

мірі» 

12-13 листопада 2021 

р., м. Київ, КНУБА  

Проф. Шебек Н.М., 

ст. Домотенко Б. А.  

Мовно-аналітичне мо-

делювання архітектур-

ного середовища 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція 

«Філософія науки, тех-

ніки і архітектури в 

гуманістичному ви-

мірі» 

12-13 листопада 2021 

р., м. Київ, КНУБА  

Проф. Шебек Н.М., 

ст. Євтушенко І. О. 

Новітні технології у 

проектуванні парків  

Міжнародний  нау-

ково-технічний форум 

«Архітектура та Будів-

ництво: нові тенденції 

і технології. Теорія та 

практика»  

26-27 жовтня 2021 р., 

м. Київ, КНУБА 

Проф. Шебек Н.М., 

ас. Михіденко М. О.  
Проблеми соціокуль-

турного розвитку при-

міської зони Києва  

Міжнародний  нау-

ково-технічний форум 

«Архітектура та Будів-

ництво: нові тенденції 

і технології. Теорія та 

практика»  

26-27 жовтня 2021 р., 

м. Київ, КНУБА 

Ст. Селезенєва М. Д., 

проф. Шебек Н.М. 

Втілення принципів 

критичного регіоналі-

зму в проєктування 

меморіальних скверів  

Міжнародний  нау-

ково-технічний форум 

«Архітектура та Будів-

ництво: нові тенденції 

і технології. Теорія та 

практика»  

26-27 жовтня 2021 р., 

м. Київ, КНУБА 



Ст. Тищенко Є. О., 

проф. Шебек Н.М. 

Відновлення, збере-

ження і розвиток денд-

ропарку «Олександ-

рія» в м. Білій церкві  

Міжнародний  нау-

ково-технічний форум 

«Архітектура та Будів-

ництво: нові тенденції 

і технології. Теорія та 

практика»  

26-27 жовтня 2021 р., 

м. Київ, КНУБА 

Проф. Шебек Н.М.,  

ст. Домотенко Б.А. 

Проблеми архітекту-

рно-планувальної ор-

ганізації просторів для 

соціокультурної взає-

модії мешканців в цен-

тральних зонах малих 

міст 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Стан, проблеми 

та перспективи розви-

тку сучасних міст» 

23-24 вересня 2021 р. 

м. Одеса, ОДАБА 

Проф. Тімохін В. О., 

проф. Шебек Н. М. 

Напрями і орієнтири 

розвитку сучасної ар-

хітектурної науки 

 

The international scien-

tific-practical confer-

ence "Innovative tech-

nologies in architecture 

and design" 

20-21 травня, 2021 р., 

м. Харків, ХНУБА 

Kharkiv National Uni-

versity of Civil Engi-

neering and Architec-

ture 

Проф. Шебек Н. М., 

доц. В’язовська А. В., 

доц. Носенко Г. А., ст. 

викл. Іносова Т. Ю., 

ст. викл. Ларіонова М. 

А. 

Проектування музею 

видатної особистості 

як інноваційний засіб 

розкриття творчого 

потенціалу здобувачів 

архітектурної освіти 

The international scien-

tific-practical confer-

ence "Innovative tech-

nologies in architecture 

and design" 

20-21 травня, 2021 р., 

м. Харків, ХНУБА 

Kharkiv National Uni-

versity of Civil Engi-

neering and Architec-

ture 

Shebek N., Timokhin 

V., Tretiak Y., 

Kolmakov I., Olkhovets 

O. 

Sustainable 

development and 

tolerance in the 

socializing and 

resocializing of the 

architectural 

environment of cities 

«The International 

Conference on 

Sustainable Futures: 

Environmental, 

Technological, Social 

and Economic Matters 

(ICSF)» 

20-21 травня, 2021 р., 

м. Кривий Ріг, Криво-

різький національний 

університет 

Проф. Шебек Н.М. Формування творчих 

особистостей на кафе-

дрі містобудування 

КНУБА 

ІІІ науково-практична 

конференція «Місто-

будування: проблеми і 

перспективи розви-

тку»  

24 березня 2021 р., м. 

Київ, КНУБА 

Проф. Устінова І.І. Організаційно-техні-

чні заходи щодо дослі-

дження стану та функ-

ціонально-просторо-

вого впорядкування 

території зони відчу-

ження ЧАЕС 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Проблеми і ме-

тоди ревіталізації те-

риторії зони відчу-

ження Чорнобильської 

АЕС» 

10 червня 2021, Київ 

Доц. Носенко Г.А Принципи вибору по-

тенційної ділянки для 

розміщення «Музею Г. 

Сковороди в м. Києві» 

V міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Інноваційні 

технології в архітек-

турі і дизайні» 

8-9 квітня 2021, м. 

Харків  

Доц. Войко Н. Ю., 

асист. Гамаля А.В.  

Вплив smart-покриття 

на формування «зеле-

ної» пішохідної ме-

режі в містах України 

The international scien-

tific-practical confer-

ence "Innovative tech-

nologies in architecture 

and design" 

20-21 травня, 2021 р., 

м. Харків, ХНУБА 

Kharkiv National Uni-

versity of Civil Engi-

neering and Architec-

ture 



Доц. Дзиба А.А. 

 

Ботанічна пам’ятка 

природи «Лісовий 

дендрарій» (історія 

формування, таксо-

номічний склад) 

Матеріали ХVІ 

Міжнародної конфе-

ренції «Стратегія 

якості в промисловості 

і освіті» 

1-11 червня 2021 р., 

Технічний університет  

м. Варна, Болгарія.  

Доц. Носенко Г.А.  Участь в круглому 

столі 

Виставка студентсь-

ких архітектурних 

проектів музею Г. 

Сковороди «Йдемо 

назустріч вічному» 

4 – 24 березня 2021 р., 

Центр Української 

Культури та Ми-

стецтва, м. Київ 

 

Викладачі кафедри приймають участь в державних комісіях, комітетах, радах: 
ПІБ викладача Назва комісії, ради Форма участі 

Проф. Дьомін М.М. 

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.02 при Київському на-

ціональному університеті будівництва і архітектури 

Член спеціалізова-

ної вченої ради 

Архітектурно-містобудівна рада м. Києва Член ради 

Науково-методична рада Держбуду України Член ради 

Атестаційна екзаменаційна комісія архітектурного факуль-

тету КНУБА 

Член комісії 

Доц. Желтовський В.В. 
Атестаційна екзаменаційна комісія архітектурного факуль-

тету КНУБА 

Заступник голови 

Ст. викл. Іносова Т.Ю. 
Державна екзаменаційна комісія з вступних фахових ви-

пробувань 

Член комісії 

Проф. Палеха Ю.М. 

Кандидатська Рада   05.24.04: кадастр та моніторинг зе-

мель Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М.Бекетова 

Член спеціалізова-

ної вченої ради 

Докторська Рада  05.24.04 – кадастр і моніторинг земель 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Член спеціалізова-

ної вченої ради 

Українське географічне товариство Віце-президент 

Державна комісія по сертифікації оцінювачів з експертної 

грошової оцінки земельних ділянок 

Член комісії 

Проф. Устінова І.І. 

Комісія щодо акредитації діяльності з надання освітніх по-

слуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програ-

мою Містобудування Спеціальності 191 Архітектура та мі-

стобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво у 

Харківському національному університеті міського госпо-

дарства імені О. М. Бекетова 

Голова експертної 

комісії 

Проф. Сєдак О.І. 

Наукова рада Міжнародної академії екології Член ради 

Спеціалізована вчена рада К.26.103.01 при Національній 

академії образотворчого мистецтва і архітектури із захисту 

дисертацій з наукового фаху - 191 «Архітектура» 

Член спеціалізова-

ної вченої ради 

Ст. викл. Сингаєвська 

М.А. 

Державна екзаменаційна комісія з вступних фахових ви-

пробувань 

Член комісії 

Проф. Шебек Н.М. 

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.02 при Київському на-

ціональному університеті будівництва і архітектури 

Член спеціалізова-

ної вченої ради 

Державна екзаменаційна комісія з вступних фахових ви-

пробувань 

Член комісії 

Атестаційна екзаменаційна комісія архітектурного факуль-

тету КНУБА 

Член комісії 

 

 

 

 

  



Викладачі кафедри містобудування є офіційними опонентами та рецензентами 

дисертаційних досліджень, а також рецензують наукові посібники та підручники: 

 
ПІБ викла-

дача 

ПІБ автора Вид роботи Назва роботи Спеціальність 

Проф. 

Шебек Н.М. 
В.О. Тімохін, І.В. 

Булах 
Рецензія  на анг-

ломовний конс-

пект лекцій  

квітень 2021 р. 

Критика сучасних ар-

хітектурних теорій 

(Criticism of modern 

architectural theories) 

191 «Архітектура 

та містобуду-

вання» 

Устінова І.І. Яценко В.О.  

 
Рецензія на авто-

реферат доктора 

архітектури 

Містобудівні основи 

розвитку локальних 

систем розселення 

об’єднаних тери-

торіальних громад 

18.00.04 – Місто-

будування та 

ландшафтна ар-

хітектура 

Устінова І.І. Самойленко Є.В Рецензія на авто-

реферат канди-

дата архітектури 

Принципи та 

прийоми реабілітації 

прирічкових міських 

територій  

(на прикладі м. 

Дніпро) 

18.00.04 – Місто-

будування та 

ландшафтна ар-

хітектура. 

Устінова І.І. Рочняк Ю.А. 

 

Рецензія на авто-

реферат доктора 

архітектури 

Теоретичні основи 

формування архітек-

тури залізничних вок-

залів 

 

18.00.01 – Теорія 

архітектури, ре-

ставрація 

пам’яток архітек-

тури  

В’язовська 

А.В. 
-- Рецензія на 

статтю для нау-

кометричної збі-

рки 

«Modern concepts of 

landscape architecture 

in sustainable 

development of urban 

environment» 

191 «Архітектура 

та містобуду-

вання» 

В’язовська 

А.В. 

Самойленко Є.В. Рецензія на ав-

тореферат кан-

дидата архітек-

тури 

Принципи та 

прийоми реабілітації 

прирічкових міських 

територій  

(на прикладі м. 

Дніпро) 

18.00.04 – Місто-

будування та 

ландшафтна ар-

хітектура 

Доц. Шпаков-

ська В.Т. 
Бромірський В.О.  Зовнішня рецен-

зія на магістер-

ську роботу  

«Торгівельно-офісний 

комплекс в м.Києві» 
191 «Архітектура 

та містобуду-

вання» 
Доц. Шпаков-

ська В.Т. 
Гордієнко Ш.Ш.  Зовнішня рецен-

зія на магістер-

ську роботу  

«Оздоровчий центр в 

с.Барахти Київської 

області» 

191 «Архітектура 

та містобуду-

вання» 
Доц. Шпаков-

ська В.Т. 
Щекотілін І.О.   Зовнішня рецен-

зія на магістер-

ську роботу  

«Комплекс натуро-

патії в с.Барахти 

Київської області» 

191 «Архітектура 

та містобуду-

вання» 
Доц. Шпаков-

ська В.Т. 
Бондар І.А.  Зовнішня рецен-

зія на магістер-

ську роботу  

«Поліфункціональний 

туристичний ком-

плекс у м.Вишгород» 

191 «Архітектура 

та містобуду-

вання» 

 

  



 

10. Результативні показники підрозділу 

1 Кількість робіт, відзначених  Державною премією України в га-

лузі науки і техніки, всього  
-- 

2 Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього 1 

3 Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями 

України в інших галузях, усього -- 

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

5 Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього -- 

6 Кількість лауреатів (за основним місцемроботи), усього -- 

7 Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України 

для молодих учених, усього 
-- 

8 Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента 

для молодих учених, усього 
-- 

  у тому числі гранти Президента України докторам наук (віком до 

45 років) для здійснення наукових досліджень 
-- 

9 Кількість науковців, що отримують премії та стипендії Верховної 

Ради України для найталановитіших молодих учених, усього 
-- 

10 Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії дер-

жавного та регіонального рівня, усього  
-- 

 

11. Публікації, конференції, виставки 

1 Опубліковано монографій, усього одиниць 2 

                                  -"-            обліково-видавничих аркушів: 35,71 

0,89 

              з них,  відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:  0 

                                   -"-             обліково-видавничих аркушів: 0 

              з них,  відповідно за кордоном, усього одиниць:  0 

                                   -"-            обліково-видавничих аркушів: 0 

2 Опубліковано підручників, всього одиниць: 1 

                                  -"-                  обліково-видавничих аркушів: 25,1 

0,35 

                       з них, з грифом МОН, усього одиниць: 0 

                                   -"-            обліково-видавничих аркушів: 0 

3 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць: 1 

                                   -"-            обліково-видавничих аркушів: 10,5 

5,3 

     з них:. з грифом МОН, усього одиниць: 0 

                                   -"-             обліково-видавничих аркушів: 0 

4 Кількість публікацій (статей),усього одиниць: 62 

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

                                   -"-            обліково-видавничих аркушів: 1,78 

 В тому числі, у міжнародних науково метричних базах даних 

(Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць: 

2 



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

тому числі: 

-- 

 " - в Україні, з них: -- 
            • патентів на винаходи -- 
 " -  за кордоном, з них: -- 
            • патентів на винаходи -- 
6 Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: -- 
 " - в Україні, з них: -- 
            • патентів на винаходи -- 
 " -  за кордоном, з них: -- 
            • патентів на винаходи -- 
7 Кількість проданих ліцензій, усього одиниць -- 

8 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, 

симпозіумів, наукових шкіл) 

3 

                                      з них:  міжнародних 0 

                                    в т.ч.  які зареєстровані у МОН,  всього 0 

9 Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та конфере-

нціях за межами України, усього 

 

10 Взято участь у виставках, всього :  у національних -- 

11                                                            у міжнародних 2 

12 Кількість експонатів 2 

13 Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіж-

ними ВНЗ, установами, організаціями, а також  договорів та конт-

рактів на виконання науково-дослідних робіт 

1 

 

12. Наукова робота студентів 

1 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 290 

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

осіб 
55 

                з них:   -  з оплатою із загального фонду бюджету 0 

                            -  з оплатою із спеціального фонду  0 

3 Кількість студентів - учасників 2 туру олімпіад, усього осіб 0 

4 Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами  2 

туру олімпіад, усього, в тому числі:    0 

 " - на міжнародних олімпіадах 0 
5 Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеук-

раїнських конкурсів студентських НДР 
0 

6 Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських 

НДР  
0 

7 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 10 

                                                            з них: самостійно 0 

8 Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України 0 

9 Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії держа-

вного та регіонального рівнів 
0 

 

 



13. Видавнича діяльність  
№ 

з/п 

Назва Автор Видавництво чи місце прове-

дення конференції, 

рік 

Кіль-

кість 

дру-

кова-

них 

арку-

шів 

Монографії* 

1 Проблеми відродження есте-

тико-філософської складової 

в архітектурно-містобудівній 

діяльності  

Альчук М.П., Рат-

ніков В.С.,  

…. 

 Шебек Н.М.  

та ін. 

Філософія науки, техніки, архі-

тектури в гуманістичному ви-

мірі. – К.: 7БЦ, 2021. – С. 114-

124.  

ISBN 978-617-549-051-8 

Колективна монографія 

11,51 

0,54 

2 Сучасні промислові револю-

ції та удосконалення механіз-

мів сестейнового соціально-

економічного розвитку (Дос-

від ЄС та практика України)  

Колектив авторів // 

за ред.  

д.е.н., проф. 

Л.Г.Мельника, 

к.е.н., доц. 

О.М.Маценка 

…. 

Устінова І.І. та 

ін. 

Суми: Університетська книга, 

2021.  

ISBN 978-966-680-996-7 

416 с. 

 
24,2 

0,35 

Підручники* 

1. Сучасні тренди економічного 

розвитку: Досвід ЄС та прак-

тика України 

Колектив авторів // 

за ред.  

д.е.н., проф. 

Л.Г.Мельника,  

…. 

Устінова І.І. та 

ін. 

Суми: Сумський державний 

університет, 2021. 

ISBN 978-966-680-995-0 

427 с. 

 

25,1 

0,35 

Навчальні посібники* 

1. Екологічні засади форму-

вання архітектури будівель і 

споруд громадського призна-

чення: Навч. Посібник 

http://caravela.com.ua/index.ph

p?route=product/product&path

=66&product_id=230 

Сєдак А.И., Запо-

рожченко О.Ю. 

Київ: Каравела, 2021. – 184 с.  

ISBN 978-966-8019-84-5 

10,5 

5,3 

Нормативні документи* 

1. -- -- -- -- 

Публікації (статей) у фахових журналах 

1 Transformation of the 

Ukrainian cities within post-

Chornobyl and Post-totalitarian 

‘transitional’ period 

M. Dyomin,  

T. Panchenko, 

I. Ustinova 

Transfer of Innovative 

Technologies, Vol.4, № 2 (2021), 

DOI: https://doi.org/10.32347/tit2

021.42.0101  

 

0,7 

0,23 

2 Театр та амфітеатр як струк-

турні елементи історичних 

парків, садів, садово-парко-

вих ансамблів XVII–XX ст 

Дзиба А.А. 

 

«UKRAINIAN JOURNAL OF 

FOREST AND WOOD 

SCIENCE» 
1,6 

3 Особливості формування па-

рків-пам’яток садово-парко-

Дзиба А.А. 

 

«UKRAINIAN JOURNAL OF 

FOREST AND WOOD 

SCIENCE» 

1,3 

http://caravela.com.ua/index.php?route=product/product&path=66&product_id=230
http://caravela.com.ua/index.php?route=product/product&path=66&product_id=230
http://caravela.com.ua/index.php?route=product/product&path=66&product_id=230
https://doi.org/10.32347/tit2021.42.0101
https://doi.org/10.32347/tit2021.42.0101


вого мистецтва другої поло-

вини ХХ століття Українсь-

кого Полісся. 

4 Систематична, біоморфологі-

чна та екологічна структури 

сучасної дендрофлори ком-

плексних пам’яток природи 

1960-их років Українського 

Полісся 

Дзиба А.А. 

 

Науковий вісник НЛТУ України 

0,4 

5 Унікальні дерева охоронних 

територій Українського По-

лісся. 

Дзиба А.А. 

 

Науковий вісник НЛТУ України 

1,5 

Тези доповідей та статті у міжнародних конференціях 

1 Краса природи і мистецтва в 

історії філософської думки 

Проф. 

Шебек Н.М. 

Філософія науки, техніки і ар-

хітектури в гуманістичному 

вимірі: Матеріали ІІІ Міжнаро-

дної науково-практичної кон-

ференції 

(12-13 листопада 2021 р., м. 

Київ) / Відп. за вип. І.В. Чорно-

морденко. – Частина І. – К.: 

КНУБА, 2021. – С. 177-180. 

0,18 

0,18 

2 Трансформаційні процеси ро-

звитку територіальних гро-

мад в Україні 

Проф. 

Шебек Н.М. , ас. 

Михіденко М. О. 

Філософія науки, техніки і ар-

хітектури в гуманістичному 

вимірі: Матеріали ІІІ Міжнаро-

дної науково-практичної кон-

ференції 

(12-13 листопада 2021 р., м. 

Київ) / Відп. за вип. І.В. Чорно-

морденко. – Частина І. – К.: 

КНУБА, 2021. – С. 193-194. 

0,12 

0,06 

3 Проблеми реорганізації ме-

режі дошкільних навчальних 

закладів з урахуванням есте-

тичних потреб дітей молод-

шого віку 

Проф. 

Шебек Н.М., ст. 

Виговська Є. С.  

Філософія науки, техніки і ар-

хітектури в гуманістичному 

вимірі: Матеріали ІІІ Міжнаро-

дної науково-практичної кон-

ференції 

(12-13 листопада 2021 р., м. 

Київ) / Відп. за вип. І.В. Чорно-

морденко. – Частина ІІ. – К.: 

КНУБА, 2021. – С. 32-34. 

0,14 

0,07 

4 Мовно-аналітичне моделю-

вання архітектурного середо-

вища 

Проф. 

Шебек Н.М., ст. 

Домотенко Б. А.  

Філософія науки, техніки і ар-

хітектури в гуманістичному 

вимірі: Матеріали ІІІ Міжнаро-

дної науково-практичної кон-

ференції 

(12-13 листопада 2021 р., м. 

Київ) / Відп. за вип. І.В. Чорно-

морденко. – Частина ІІ. – К.: 

КНУБА, 2021. – С. 40-42 

0,10 

0,05 

5 Новітні технології у проекту-

ванні парків  

ISBN 978-617-7605-18-7 

Проф. Шебек 

Н.М., ст. Євтуше-

нко І. О. 

Програма та тези доповідей: 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. Те-

орія та практика: Міжнародний  

науково-технічний форум (26-

27 жовтня 2021 р., м. Київ). – 

Київ: Вид-во Ліра-К, 2021. – 

0,14 

0,07 



С.297-298. 

http://www.knuba.edu.ua/?page_i

d=66741 

6 Проблеми соціокультурного 

розвитку приміської зони Ки-

єва  

ISBN 978-617-7605-18-7 

Проф. Шебек 

Н.М., ас. Михіде-

нко М. О.  

Програма та тези доповідей: 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. Те-

орія та практика: Міжнародний  

науково-технічний форум (26-

27 жовтня 2021 р., м. Київ). – 

Київ: Вид-во Ліра-К, 2021. – 

С.241-242. 

http://www.knuba.edu.ua/?page_i

d=66741 

0,14 

0,07 

7 Втілення принципів критич-

ного регіоналізму в проєкту-

вання меморіальних скверів  

ISBN 978-617-7605-18-7 

Ст. Селезенєва 

М. Д., проф. 

Шебек Н.М. 

Програма та тези доповідей: 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. Те-

орія та практика: Міжнародний  

науково-технічний форум (26-

27 жовтня 2021 р., м. Київ). – 

Київ: Вид-во Ліра-К, 2021. – 

С.215-216. 

http://www.knuba.edu.ua/?page_i

d=66741 

0,14 

0,07 

8 Відновлення, збереження і 

розвиток дендропарку «Олек-

сандрія» в м. Білій церкві  

ISBN 978-617-7605-18-7 

Ст. Тищенко 

Є. О., проф. 

Шебек Н.М. 

Програма та тези доповідей: 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. Те-

орія та практика: Міжнародний  

науково-технічний форум (26-

27 жовтня 2021 р., м. Київ). – 

Київ: Вид-во Ліра-К, 2021. – 

С.221-222. 

http://www.knuba.edu.ua/?page_i

d=66741 

0,14 

0,07 

9 Проблеми архітектурно-пла-

нувальної організації просто-

рів для соціокультурної взає-

модії мешканців в централь-

них зонах малих міст 

Проф. 

Шебек Н.М., ст. 

Домотенко Б.А. 

Стан, проблеми та перспективи 

розвитку сучасних міст. Збірка 

тез доповідей міжнародної нау-

ково-практичної конференції 

(23-24 вересня 2021 р. м. 

Одеса). – Одеса: ОДАБА, 2021. 

– 162-164. 

0,18 

0,09 

10 Sustainable development and 

tolerance in the socializing and 

resocializing of the 

architectural environment of 

cities 

DOI:10.1051/e3sconf/2021280

04009 

https://www.e3s-

conferences.org/articles/e3scon

f/abs/2021/56/e3sconf_icsf202

1_04009/e3sconf_icsf2021_04

009.html 

Shebek N., 

Timokhin V., 

Tretiak Y., 

Kolmakov I., 

Olkhovets O. 

Second International Conference 

on Sustainable Futures: 

Environmental, Technological, 

Social and Economic Matters 

(ICSF 2021), Kryvyi Rih, 

Ukraine, May 19-21, 2021. 

Edited by S. Semerikov, 

S. Chukharev, S. Sakhno, A. 

Striuk, A. Iatsyshyn, S. Klimov, 

V. Osadchyi, T. Vakaliuk, 

P. Nechypurenko, 

O. Bondarenko and 

H. Danylchuk (Eds.). E3S Web 

Conf. 

Volume 280, 2021, article 

number 04009 

1,39 

0,28 

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66741
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66741
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66741
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66741
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66741
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66741
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66741
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66741
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_04009/e3sconf_icsf2021_04009.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_04009/e3sconf_icsf2021_04009.html
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11 Організаційно-технічні за-

ходи щодо дослідження 

стану та функціонально-про-

сторового впорядкування те-

риторії зони відчуження 

ЧАЕС 

Устінова І.І. Міжнародна науково-практи-

чна конференція 

Проблеми і методи ревіталіза-

ції території зони 

відчуження Чорнобильської 

АЕС, 10 червня 2021, Київ 

0,93 

12 Проблеми та методи компле-

ксної реконструкції  

застарілого житлового фонду 

Києва 

Плешкановська 

А.М., 

Устінова І.І. 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИЙ ФОРУМ “Архі-

тектура та Будівництво: нові 

тенденції і технології. Теорія 

та практика”, 26 – 27 жовтня 

2021. Київ, КНУБА 

0,23 

13 Сучасна Україна крізь при-

зму фундаментальні законів 

розвитку 

 

Устінова І.І. УРБАНІСТИЧНИЙ ФОРУМ 

2021 II Міжнародна науково-

практична конференція «Прос-

торове планування: містопла-

нування, архітектура, політи-

чні та соціокультурні засади», 

9 – 10 грудня 2021. Київ, 

КНУБА 

1,61 

14 Ландшафтно-планувальна ор-

ганізація буферних зон як за-

сіб збереження об’єктів куль-

турної спадщини 

Устінова І.І., 

Мацьоха А.С 

УРБАНІСТИЧНИЙ ФОРУМ 

2021 II Міжнародна науково-

практична конференція «Прос-

торове планування: містопла-

нування, архітектура, політи-

чні та соціокультурні засади», 

9 – 10 грудня 2021 Київ, 

КНУБА  

2,1 

15 Архітектура України завтра-

шнього дня: підпорядкування 

світовій глобалізації чи вибір 

національного контексту? 

Проф. Сєдак О.І., 

Гордієнко О.О. 

Європейський вектор розвитку 

українського етнодизайну: Ма-

теріали наук. праць V-го Між-

народного конгресу з етноди-

зайну (з грифом МОН). – Пол-

тава, ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 

2021. 

1,2  

0,6  

16 Шляхи гуманізації сучасного 

міського простору (на основі 

українських етнонаціональ-

них традицій) 

Проф. Сєдак О.І.,  Матеріали VI Міжнародного 

конгресу з етнодизайну «Євро-

пейський вектор розвитку 

українського етнодизайну»: 

Збірник наукових праць. - Пол-

тава: ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 

2021.   

0,5 

17 Національний контекст у ви-

рішенні сучасних проблем 

своєрідності ландшафтної ар-

хітектури 

Проф. Сєдак О.І., 

Гордієнко О.О. 

Матеріали VI Міжнародного 

конгресу з етнодизайну «Євро-

пейський вектор розвитку 

українського етнодизайну»: 

Збірник наукових праць. - Пол-

тава: ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 

2021. 

0,5 

0,25 

18 Проблеми формування об-

разу сучасного міста 

Проф. Сєдак О.І., 1. Стан, проблеми та перспективи 

розвитку сучасних міст: збірка 

тез доповідей міжнародної нау-

ково-практичної конференції 

(Одеса, 23-24 вересня 2021 р.). 

– Одеса: ОДАБА, 2021. C. 127-

129. 

0,17 



19 Сучасні шляхи розвитку 

ландшафтної архітектури 

Проф. Сєдак О.І., 

Гордієнко О.О. 

2. Збірка тез доповідей Міжнаро-

дної науково-практичної кон-

ференції «Стан, проблеми та 

перспективи розвитку сучас-

них міст» (Одеса, 23-24 вере-

сня 2021 р.).  – Одеса, 2021, С. 

55-58. 

 

0,24 

0,12 

20 Ретроспектива развития сим-

волики стиля 

Проф. Сєдак О.І., 

Гордієнко О.О. 

Наука, освіта, технології та су-

спільство: проблеми та перспе-

ктиви: Збірник тез доповідей 

Міжнародної науково-практич-

ної конференції (Полтава, 6 

жовтня 2021 р.): у 2 частинах, 

Ч.1. - Полтава: ЦФЕНД, 2021. - 

63 с., С. 50-55. 

0,3 

0,15 

21 Архітектурна лінгвістика як 

методологічна дисципліна у 

професійній підготовці май-

бутніх зодчих 

Проф. Сєдак О.І., Наука, освіта, технології та су-

спільство: проблеми та перспе-

ктиви: Збірник тез доповідей 

Міжнародної науково-практич-

ної конференції (Полтава, 6 

жовтня 2021 р.): у 2 частинах, 

Ч.1. - Полтава: ЦФЕНД, 2021. - 

63 с., С. 55-58. 

0,24 

22 Вирішення конфлікту «при-

рода-людина»  як метод фа-

хової підготовки архітекторів   

Сєдак І.О., Сєдак 

О.І. 

Сучасні світові тенденції роз-

витку науки, освіти та техноло-

гій: Збірник тез доповідей між-

народної науково-практичної 

конференції, Ч. 2 (Полтава, 19 

жовтня 2021 р.). – Полтава, 

ЦФЕНД, 2021. – С. 31-37. 

0,17 

23 Проблема професійної відпо-

відальності  у  підготовці су-

часних архітекторів 

Гордієнко О.О., 

Сєдак О.І. 

Сучасні світові тенденції роз-

витку науки, освіти та техноло-

гій: Збірник тез доповідей між-

народної науково-практичної 

конференції, Ч. 2 (Полтава, 19 

жовтня 2021 р.). – Полтава, 

ЦФЕНД, 2021. – С. 28-31. 

0,24 

0,12 

24 Проблеми сучасної професій-

ної підготовки архітекторів в 

умовах реформи вищої освіти 

в Україні 

Сєдак О.І. Сучасні світові тенденції роз-

витку науки, освіти та техноло-

гій: Збірник тез доповідей між-

народної науково-практичної 

конференції, Ч. 2 (Полтава, 19 

жовтня 2021 р.). – Полтава, 

ЦФЕНД, 2021. – С.37-43.     

0,42 

25 Індикатори сталого розвитку 

при реконструкції об'єктів 

соціально-культурного об-

слуговування в містобудів-

ному середовищі 

Зінов'єва О. С. 

 

Просторове планування: місто-

планування, архітектура, полі-

тичні та соціокультурні засади. 

Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. 

Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бе-

скиди», 2021. Частина 1. – 

С.216 – 219 

 

0,24 

26 Світові тенденції ландшаф-

тно-планувальної організації 

прибережних зон 

Фоменко М., 

Войко Н. Ю. 

The XIX International Science 

Conference «Applied and 

fundamental scientific research», 

0,17 

0,085 



April 08 – 09, 2021, Brussels, 

Belgium. С. 26-28. 

ISBN - 978-1-63848-678-7 

27 Принципи ландшафтно-пла-

нувальної організації пішохі-

дної мережі міст 

Войко Н. Ю.,  

Гамаля А.В. 

The world of science and 

innovation. Abstracts of the 8th 

International scientific and 

practical conference. Cognum 

Publishing House. London, 

United Kingdom. 2021. Pp. 238-

248 

0,6 

 

28 Вплив smart-покриття на фо-

рмування «зеленої» пішохід-

ної мережі в містах україни. 

Гамаля А. В., 

Войко Н. Ю. 

Інноваційні технології в архіте-

ктурі і дизайні [Текст]: Матері-

али V Міжнародної науково-

практичної конференції. Хар-

ків: ХНУБА, 2021. С. 336-340. 

ISBN 978-617-7666-47-8   

0,24 

29 Поширення Аcer negundo L. у 

комплексних пам’ятках при-

роди та парках-памфтках са-

дово-паркового мистецтва 

Українського Полісся 

Доц. Дзиба А.А. Міжнародна наукова конфере-

нція «Збереження рослин у 

зв’язку зі змінами клімату та 

біологічними інвазіями». (3 бе-

резня 2021 року, м. Біла Цер-

ква, Державний дендрологіч-

ний парк «Олександрія» НАН 

України). Біла Церква; видав-

ництво БНАУ, 2021. С.184-186 

0,2 

30 Садові бонсаї та історія Доц. Дзиба А.А.., 

Ковальчук Л.О., 

Гунько О.О. 

Лісівнича освіта і наука: стан, 

проблеми та перспективи роз-

витку: Матеріали ІІІ Міжнаро-

дної науково-практичної кон-

ференції (25 березня 2021 р., м. 

Малин). – Малин: Вид-во 

МЛТК, 2021. С. 192-195. 

0,3 

31 Особливості формування ко-

мфортного середовища на те-

риторії лікарняних закладів в 

м. Фастів. 

Доц. Дзиба А.А., 

Ковальчук Л.О., 

Хоменко А.О. 

Матеріали І міжнародної нау-

ково-практичної інтернет-кон-

ференції «Сучасні виклики і 

актуальні проблеми лісівничої 

освіти, науки та виробництва». 

(15 квітня 2021 р., м. Біла Цер-

ква). Біла Церква: видавництво 

БНАУ, 2021. С. 124-127. 

0,3 

32 Pinus strobus l. in protected 

areas of the Ukrainian Polissya 

ISBN 978-954-332-183-4 

Доц. Дзиба А.А. Book of Abstracts. FORESTRY 

Bridge to the Future International 

Conference, 5–8 May, 2021, 

Sofia, Bulgaria. P. 51. 

0,1 

33 РОСЛИНИ – ЦІННА СКЛА-

ДОВА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДО-

РОВ'Я ЛЮДЕЙ В УРБАНІ-

ЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Дзиба А.А., Хоме-

нко А.О. 

Інноваційні технології в архіте-

ктурі і дизайні [Текст]: Матері-

али V Міжнародної науково-

практичної конференції. Хар-

ків: ХНУБА, 2021. С. 655-660. 

ISBN 978-617-7666-47-8 

0,3 

34 The park monuments of 

landscape art of 60-90 years of 

the 20th century of Ukrainian 

Polissya – valuable center of 

dendrorarities 

Dzyba A. Тези доповідей 

учасників 

міжнародної науково-практич-

ної конференції 

«Теперішнє та майбутнє лісів 

екотону середніх широт» 

0,1 



(11 червня 2021 року, Київ) – 

Київ, 2021. – С. 11. 

35 Лісовий дендрарій (історія 

формування, таксономічний 

склад). 

Дзиба А.А. Дніпро-Варна  

Дике Поле 0,3 

36 Актуальні тенденції концеп-

ції «сталого розвитку»  в міс-

тобудуванні 

В’язовська А.В. Стан, проблеми та перспективи 

розвитку сучасних міст: збірка 

тез доповідей міжнародної нау-

ково-практичної конференції 

(Одеса, 23-24 вересня 2021 р.). 

– Одеса: ОДАБА, 2021. С. 51-

53. 

0,17 

37 Проектування музею видат-

ної особистості як інновацій-

ний засіб розкриття творчого 

потенціалу здобувачів архіте-

ктурної освіти 

Шебек Н.М., 

В’язовська А.В., 

Носенко Г.А., Іно-

сова Т.Ю., Ларіо-

нова М.А. 

Інноваційні технології в архіте-

ктурі і дизайні [Текст]: Матері-

али V Міжнародної науково-

практичної конференції. Хар-

ків: ХНУБА, 2021. С. 185-186. 

ISBN 978-617-7666-47-8 

0,12 

38 Проблеми вибору будівель-

них систем для пенітенціар-

них комплексів 

Третяк Ю. В., 

Третяк М. Е. 

Інноваційні технології в архіте-

ктурі і дизайні [Текст]: Матері-

али V Міжнародної науково-

практичної конференції. Хар-

ків: ХНУБА, 2021. С. 327-328.  

0,12 

0,06 

39 Інклюзивне середовище в за-

кладах освіти 
Шпаковська В.Т. 3. Стан, проблеми та перспективи 

розвитку сучасних міст: збірка 

тез доповідей міжнародної нау-

ково-практичної конференції 

(Одеса, 23-24 вересня 2021 р.). 

– Одеса: ОДАБА, 2021. C.167-

168. 

 

0,12 

Тези доповідей у всеукраїнських конференціях 

1 Методика розвитку сере- 

довищного мислення здобу-

вачів архітектурної освіти  

Проф. 

Шебек Н.М. 

Сучасна архітектурна освіта: 

Етнологічні засади української 

архітектури: Матеріали ХIІІ 

Всеукраїнської наукової кон-

ференції. (25 листопада 2021 

р., м. Київ). – К.: КНУБА, 2021. 

– С. 

0,12 

0,12 

2 Реформування нормативно-

правової бази містобуду-

вання  

 

Палеха Ю.М. Містобудування: проблеми та 

перспективи розвитку, К., 2021 
0,1 

3 Питання зміни нормативно-

методичної бази просторо-

вого планування на сучас-

ному етапі 

Палеха Ю.М. Інноваційні технології у прос-

торовому плануванні, 

Одеса,2021 
0,1 

4 Роль дощових садів в місь-

кому середовищі 

Ковтун В.В., доц. 

Дзиба А.А. 

75-та Всеукраїнська студент-

ська науково‐практична кон-

ференціія «Науковий пошук 

молоді для сталого розвитку 

лісового комплексу та садово‐
паркового господарства» (23 

березня 2021 року, м.Київ). – 

Київ; видавництво НУБІП, 

2021.   

0,12 



5 Садові театри Куранда М.О., 

доц. Дзиба А.А. 

75-та Всеукраїнська студент-

ська науково‐практична кон-

ференціія «Науковий пошук 

молоді для сталого розвитку 

лісового комплексу та садово‐
паркового господарства» (23 

березня 2021 року, м.Київ). – 

Київ; видавництво НУБІП, 

2021. 

 

 

0,12 

Тези доповідей в університетських конференціях 

1 Вступне слово 

 

ISBN 978-966-999-103-4 

Проф. 

Шебек Н.М.  

Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

– С. 6.  

0,1 

0,1 

2 Формування творчих особис-

тостей на кафедрі містобуду-

вання КНУБА 

 

ISBN 978-966-999-103-4 

Проф. 

Шебек Н.М.  

Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

– С. 9-10.  

 

0,06 

0,06 

3 Механізми утворення образу 

міста 

 

ISBN 978-966-999-103-4 

Проф. Сєдак О.І. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

0,12 

4 Принципи вибору ділянки 

для Музею Г. Сковороди в м. 

Києві. 

Доц. Носенко Г.А. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

0,12 

5 Pandemic challenge for the city Доц. Зінов'єва 

О.С. 

Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

0,06 

6 Своєрідність архітектурно-

композиційних  

рішень об’єктів авангарду та 

їх зв’язок з  

міським середовищем 

Доц. Василенко 

Л.Г. 

Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

0,06 

7 Вулично-шляховий простір 

для маломобільних груп на-

селення 

Доц. Шпаковська 

В.Т. 

Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

0,06 

8 Аналіз та можливі шляхи ре-

віталізації  

стагнуючих сільських посе-

лень України 

Доц. Третяк М.Е. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

0,06 



9 Музей сучасного мистецтва: 

виклики,  

проблеми, перспектив 

Ст. викл. Іносова 

Т.Ю. 

Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

0,06 

10 Проект «Земні крила Укра-

їни» як складова містобудів-

ної освіти 

Ст. викл. Ларіо-

нова М. А. 

Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

0,06 

11 Особливості інфраструктур-

них заходів при формуванні 

«зеленої» пішохідної мережі 

в містах України 

Асист. Гамаля А. 

В. 

Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: тези до-

повідей ІІІ науково-практичної 

конференції (Київ, 24 березня 

2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. 

0,06 

Публікації (статей), у міжнародних науково метричних базах даних 

 (Scopus, Webometrics та інші)  із вказанням web-адреси видання та сторінки публікації  

1 Pinus strobus L. In protected 

areas of the Ukrainian Polissya 

Dzyba, A. Forestry Ideas, Q4 

https://www.scopus.com/ 

authid/detail.uri?authorId= 

57233838700 

0,8 

2 Scots roses in Northern 

Ukraine 

 

Rubtsova O., 

Kolesnichenko O., 

Shumyk M., 

Shynder О, 

Chyzhankova V.  

Dzyba A., 

Hrysiuk, S. 

Horticultural Sciencethis, Q3 

https://www.scopus.com/ 

authid/detail.uri?authorId= 

57233838700 

0,3 

Патенти на винаходи* 

1. -- -- -- -- 

 *Окремо додаються копії титульних листів з зазначенням грифу видання та кіль-

кості тиражування – див. Додаток. 

 

14. Відомості про академіків, член-кореспондентів, лауреатів премій, які пра-

цюють в підрозділі за основним місцем роботи 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові 
Звання 

Назва академії чи 

премій 

1. 
Желтовський Володимир 

Васильович 
Лауреат  

Державна премія 

України в галузі ар-

хітектури 

 

15. Інформація про участь співробітників підрозділу у виставках 

 Кількість виставок, місце проведення, назва та число експонатів, які демонстру-

валися на них, кількість нагород отриманих підрозділом. 

 
ПІБ викладача Назва виставки  Дата і місце про-

ведення 
Число експонатів, 

які демонструва-

лися 

Нагороди, що 

було отримано 

Проф. Шебек 

Н.М., доц. Носе-

нко Г.А., ст.викл. 

Іносова Т.Ю.  

«Йдемо назустріч 

вічному» - виста-

вка студентських 

проектів музею 

4  -  24  лютого  

2021 р.,  центр 

13 проектів – ро-

біт студентів гр. 

31б 

 

https://www.scopus.com/%20authid/detail.uri?authorId=%2057233838700
https://www.scopus.com/%20authid/detail.uri?authorId=%2057233838700
https://www.scopus.com/%20authid/detail.uri?authorId=%2057233838700
https://www.scopus.com/%20authid/detail.uri?authorId=%2057233838700
https://www.scopus.com/%20authid/detail.uri?authorId=%2057233838700
https://www.scopus.com/%20authid/detail.uri?authorId=%2057233838700


Співорганізатори 

виставки 

Григорія Сково-

роди 

Української Ку-

льтури та Мисте-

цтва, м. Київ, 

вул. Хорива 19-

В.   
Доц. Носенко 

Г.А., доц. В’язов-

ська А.В., ст.викл. 

Ларіонова М.А. 

Організатори ви-

ставки 

«Вивчаємо тра-

диційну україн-

ську хату зі скан-

сену в Пирогові. 

Обміри архітек-

торів першого 

курсу» 

28 жовтня – 28 

грудня 2021 р., 

хол архітектур-

ного факультету 

КНУБА 

25 графічних ро-

біт – креслення і 

малюнки студен-

тів гр. 11-б 

 

Зінов`єва О.С.           The Cheltenham 

Illustration 

Awards 2021 

United Kingdom 1 експонат “The 

Story of a Better 

Tomorrow” 

 

The One Drawing 

Challenge 2021 

Architizer 1експонат 

“Giveaway from 

Pandemy” 

 

 

16. Зарубіжні відрядження співробітників підрозділу. 

 Кількість виїздів та прізвища наукових працівників, що виїжджали за межі Ук-

раїни, всього в т. ч. з метою: стажування, навчання, підвищення кваліфікації, виклада-

цької роботи, проведення наукових досліджень, участі в семінарах, конференціях - не 

проводилось 

 

17. Бібліометричні профілі вчених (ПІБ, посилання на наукометричні бази). 

 

1 

Шебек Надія Миколаївна 

Web of Science / Publons -- 

Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214935078  

ORCID 0000-0001-6038-3945 https://orcid.org/0000-0001-6038-3945  

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Nadiia-Shebek  

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=lmnVPbAAAAAJ&hl=uk&oi=ao  

2 

Устінова Ірина Ігорівна 

Web of Science /Publons AAQ-4133-2020 https://publons.com/researcher/3227999/iryna-ustinova/ 

Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221437547  

ORCID 0000-0002-1728-0200 https://orcid.org/0000-0002-1728-0200      

ResearchGate -- 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=C9hWPWc

AAAAJ  

3 

В’язовська Анна Віталіївна 

Web of Science /Publons AAE-5670-2019 https://publons.com/researcher/3206493/anna-viazovska/  

Scopus Author ID -- 

ORCID 0000-0002-7347-2565 https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-7347-2565  

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Anna-Viazovska  

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BQOYkPQAAAAJ&view_op=list

_works&sortby=pubdate  

4 

Василенко Людмила Григорівна 

Web of Science /Publons AAE-5739-2019 https://publons.com/researcher/3220734/vassylenko-ludmyla/ 

Scopus Author ID -- 

ORCID 0000-0001-5304-8559 https://orcid.org/0000-0001-5304-8559  

ResearchGate -- 

Google Scholar -- 

5 

Вовчок Лілія Леонідівна 

Web of Science /Publons https://publons.com/researcher/3180230/liliya-vovchok/ 

Scopus Author ID -- 

ORCID 0000-0001-6828-7368 

ResearchGate -- 

Google Scholar -- 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214935078
https://orcid.org/0000-0001-6038-3945
https://www.researchgate.net/profile/Nadiia-Shebek
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lmnVPbAAAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://publons.com/researcher/3227999/iryna-ustinova/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221437547
https://orcid.org/0000-0002-1728-0200
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=C9hWPWcAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=C9hWPWcAAAAJ
https://publons.com/researcher/3206493/anna-viazovska/
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-7347-2565
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Viazovska
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BQOYkPQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BQOYkPQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://publons.com/researcher/3220734/vassylenko-ludmyla/
https://orcid.org/0000-0001-5304-8559
https://publons.com/researcher/3180230/liliya-vovchok/
https://orcid.org/0000-0001-6828-7368


6 

Войко Наталія Юріївна 

Web of Science /Publons -- 

Scopus Author ID -- 

ORCID 0000-0001-7251-0999 https://orcid.org/0000-0001-7251-0999  

ResearchGate -- 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=tpObMLwAAAAJ&hl=ru 

7 

Желтовський Володимир Васильович 

Web of Science /Publons -- 

Scopus Author ID -- 

ORCID 0000-0001-7130-8289 https://orcid.org/0000-0001-7130-8289 

ResearchGate -- 

Google Scholar -- 

8 

Іносова Тетяна Юріївна 

Web of Science /Publons https://publons.com/researcher/3220502/inosova-tatiana/  

AAE-5684-2019 

Scopus Author ID -- 

ORCID 0000-0001-5834-1957 https://orcid.org/0000-0001-5834-1957  

ResearchGate -- 

Google Scholar -- 

9 

Ларіонова Мар’яна Андріївна 

Web of Science /Publons AAD-9012-2019 https://publons.com/researcher/3206272/mariana-larionova/  

Scopus Author ID -- 

ORCID 0000-0002-8026-4959 https://orcid.org/0000-0002-8026-4959  

ResearchGate -- 

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&au-

thuser=1&gmla=AJsN-F6OcqMoss3GqOT02rae81BwNIRi-

olT2Sik_96K_KkYenM6xRN62KJovRNc0YrX8H-CbLT9WTuGTVvnLdNRL-

WvPw6s0vaYmDXC-

I9ATq3gP866I9a5zjVKrBX44oCVSmC3naq0km&user=mQG_3iQAAAAJ 

10 

Носенко Ганна Андріївна 

Web of Science /Publons https://publons.com/researcher/3210747/ganna-nosenko/ 

Scopus Author ID -- 

ORCID 0000-0003-1933-3246 https://orcid.org/0000-0003-1933-3246  

ResearchGate -- 

Google Scholar -- 

11 

Третяк Максим Едуардович 

Web of Science /Publons -- 

Scopus Author ID -- 

ORCID 0000-0002-0858-6443 https://orcid.org/0000-0002-0858-6443 

ResearchGate -- 

Google Scholar -- 

12 

Шпаковська Віра Тимофіївна 

Web of Science /Publons https://publons.com/researcher/3220741/vira-shpakovska/ 

AAE-5741-2019 

Scopus Author ID -- 

ORCID 0000-0002-3523-8014 https://orcid.org/0000-0002-3523-8014  

ResearchGate -- 

Google Scholar -- 

13 

Дзиба Анжела Андріївна (зовнішній сумісник) 

Web of Science /Publons -- 

Scopus Author ID https://www.scopus.com/ authid/detail.uri?authorId= 57233838700 

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4422-288X 

ResearchGate -- 

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=vPqDhmgAAAAJ&hl=ru 

14 

Палеха Юрій Миколайович (зовнішній сумісник) 

Web of Science /Publons -- 

Scopus Author ID https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-

f&src=al&sid=655964de7e1a33e5df7f3f34c8a768a6&sot=al&sdt=al&sl=38&s=AU

THLASTNAME%28Palekha%29+AND+AUTHFIRST%28Y%29&st1=Palekha&st

2=Y&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&

showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&pr
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