
Дипломні проекти рівня МАГІСТР кафедри дизайну архітектурного середовища 

Київського національного університету будівництва і архітектури          

Найкращі дипломні проекти 2018: 

1.  Вплив інноваційних технологій 

на формування архітектурного 

середовища аеровокзалів (на 

прикладі реконструкції 

терміналу «В» Міжнародного 

аеропорту Бориспіль) 

Касьянова  

Валерія  

Володимирівна 

д. арх., проф.                                                         

Тімохін Віктор 

Олександрович                                                                

2. Принципи формування 

інклюзивного 

архітектурного середовища 

кластерного освітнього центру 

(на 

прикладі інклюзивного 

освітнього 

центру в м. Києві) 

Козицька  

Анастасія 

Володимирівна 

к. арх., доцент  

Зінов’єва Олена 

Сергіївна 

3 Сучасні тенденції 

формоутворення житлового 

середовища для переселенців  

(на прикладі житлового 

комплексу в м. Рахові) 

Бреус 

Анна 

Олександрівна 

 

д. арх., проф.                                                          

Шебек Надія 

Миколаївна 

4 Прийоми архітектурного 

формоутворення житлових 

будівель підвищеної 

поверховості з використанням 

засобів альтернативної 

енергетики (на прикладі 

енергоефективного житлового 

комплексу в м. Києві) 

Федорова 

Світлана 

Сергіївна 

д. арх., проф.                                                          

Ковальська Гелена 

Леонідівна 

5 Принципи формування 

архітектурного середовища 

спортивно-реабілітаційних 

комплексів (на прикладі 

оздоровчого комплексу для 

людей з обмеженими 

можливостями в м. Києві) 

Новосад 

Катерина 

Ігорівна 

 

д. арх., проф.                                                          

Шебек Надія 

Миколаївна 

6 Принципи формування 

архітектурного середовища 

багатофункціональних 

комплексів (на прикладі 

багатофункціонального 

комплексу в м. Києві) 

Артюх 

Юлія  

Володимирівна 

д. арх., проф.                                                         

Тімохін Віктор 

Олександрович                                                                

 

Найкращі дипломні проекти 2019: 

1.  Принципи архітектурно-

середовищної реновації 

промислової забудови (на 

прикладі багатофункціонального 

видовищного центру в м. Києві) 

Носов Максим 

В’ячеславович 
Проф. Сазонов 

Костянтин 

Олександрович, 

доцент Житкова 

Наталія Юріївна 
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2. Особливості використання 

енергоінформаційних засобів 

формування і розвитку 

архітектурного середовища (на 

прикладі житлового комплексу в 

м. Києві) 

Туржанська  

Олександра Дмитрівна 

к. арх., доцент Щурова 

Вікторія Анатоліївна 

3 Вплив колористики на 

формування архітектурного 

середовища житлових будівель 

(на прикладі житлового 

комплексу в м. Києві) 

Задунайська Ангеліна 

Євгеніївна 
Проф. Сазонов 

Костянтин 

Олександрович, 

доцент Житкова 

Наталія Юріївна 

4 Вплив сучасних тенденцій 

розвитку архітектурного 

середовища на формування 

вищих навчальних закладів (на 

прикладі центру позанавчальної 

діяльності КНУБА в м. Києві) 

Марченко Юлія 

Вікторівна 

к. арх., доцент Щурова 

Вікторія Анатоліївна 

 

Найкращі дипломні проекти 2020: 

1.  Принципи трансформації 

об’ємно-просторової організації 

громадських будівель (на 

прикладі центру активного 

відпочинку молоді в м. Києві) 

Ляшук 

Олександр 

Володимирович 

 канд. арх., доцент  

Рябець Ю.С. 

2. Архітектурно-планувальні 

прийоми озеленення будівель і 

споруд у міському середовищі (на 

прикладі багатофункціонального 

комплексу в м. Києві) 

Максіменцева 

Катерина 

Олегівна 

канд. арх., доцент  

Щурова В.А., 

доц. Желтовський В.В. 

3 Принципи 

реновації  архітектурно-

історичного середовища 

промислових об’єктів (на 

прикладі  реновації взуттєвої 

фабрики в м. Києві) 

Подлєсна 

Анастасія 

Володимирівна 

д. арх., проф.          

Ковальська Г.Л. 

4 Архітектурно-середовищна 

організація сучасних 

багатофункціональних 

комплексів (на прикладі UnitCity 

в м. Києві) 

Самсонюк 

Тетяна 

Андріївна 

д. арх., проф.          

Тімохін В.О. 

5 Архітектурно-функціональна 

організація ветеринарних 

комплексів (на прикладі 

ветеринарного комплексу в 

Київський області) 

Щука 

Аліна 

Володимирівна 

канд. арх., доцент  

Вергезов О.Г. 
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Найкращі дипломні проекти 2021: 

1.  Методи і прийоми архітектурної 

реновації  промислового 

середовища (на прикладі 

реновації заводу 

«Київтрактордеталь» у м. Києві) 

Петренко  

Юлія  

Вікторівна 

доц.          

Житкова Н.Ю.                                                 

2. Методи  архітектурно-

середовищної реконструкції 

житлових районів (на прикладі 

мікрорайону «Першотравневий» 

в  м. Києві) 

 

Резюкова  

Валерія Владиславівна 

д. арх., проф.                                                         

Тімохін Віктор 

Олександрович                                                                

3 Принципи формування 

архітектурного середовища 

сучасних мистецьких центрів (на 

прикладі центру мистецтв у м. 

Києві) 

Литвин Єлизавета 

Сергіївна 

канд. арх., доц. Зінов’єва 

О.С. 

4 Особливості формування 

мобільного архітектурного 

середовища в екстремальних 

природно-кліматичних умовах ( 

на прикладі науково-

дослідницької станції в 

Антарктиді) 

Ткаченко  

Каріна 

Станіславівна 

канд. арх., доц. Рябець 

Ю.С. 

5 Особливості формування 

архітектурного середовища 

центрів дозвілля (на прикладі 

центру дозвілля в м. Києві)  

Кльорик Анастасія 

Олександрівна 

проф. Тімохін В.О., 

доц. Рябець Ю.С. 

 

 

Найкращі дипломні проекти 2022: 

1№ Прізвище, ім’я по батькові Тема Керівник 

1 Вплив природно-кліматичних 

умов на формування житлового 

середовища в південних районах 

(на прикладі житлового 

комплексу в м. Одесі) 

Козлова Діана Олегівна проф. Тімохін В.О. 

2 Інноваційні методи і прийоми 

архітектурно-середовищної 

організації енергоефективного 

житла (на прикладі 

експериментального 

екопоселення) 

Каракай Вікторія 

Юріївна 
проф. Тімохін В.О. 

3 Принципи ландшафтно-

середовищної організації 

територій житлових комплексів 

(на прикладі житлового 

комплексу в м. Києві) 

Пузина Анастасія 

Олександрівна 
доц. Щурова В.А. 
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