
Відомості про участь у конференціях та публікації студентів кафедри дизайну 

архітектурного середовища, які навчаються за ОНП за 2019р. 

 

IV Науково-практична конференція «Теорія і практика формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища» 17 квітня 2019 року в КНУБА на кафедрі дизайну архітектурного 

середови, на якій у відповідності до наукової тематики кафедри № 0117U00526 були 

обговорені питання становлення і розвитку дизайну архітектурного середовища; сучасні теорії 

і методики середовищного проектування; естетика сучасного дизайну інтер’єрів будівель 

різного призначення. 

У конференції прийняли участь студенти 5, 6 курсів кафедри дизайну архітектурного 

середовища, їхні доповіді присвячені магістерським дослідженням та обґрунтуванню 

майбутніх магістерських робіт. 

1. Орел Влада Вадимівна, студентка 65 групи КНУБА.  

Архітектурно-дизайнерські засоби формування житлового середовища на прикладі житло-

вого комплексу в м. Львові.  

2. Задунайська Ангеліна Євгеніївна, студентка 65 групи КНУБА.  

Вплив колористики на формування архітектурного середовища житлових будівель (на при-

кладі житлового комплексу в м. Києві).  

3. Подбережський Іван Євгенійович, студент 65 групи КНУБА.  

Вплив психофізіологічних чинників на ергономіку формування інтер’єрів (на прикладі міської 

лікарні в м. Києві).  

4. Розискул Карина Андріївна, студентка 66 групи КНУБА.  

Естетика сучасного дизайну інтер’єрів приватних будинкiв.  

5. Аль Муфти Муртада, студент 66 группы КНУСА.  

Архитектурно-средовое формирование многоэтажных офисных комплексов с учетом энер-

гоэффективных технологий.  

6. Бондаренко Анастасія Дмитрівна, студентка 66 групи КНУБА.  

Методи органічної архітектури у сучасному міському середовищі (на прикладі багатофунк-

ціонального комплексу в м. Києві).  

7. Воробей Любов Андріївна, студентка 65 групи КНУБА.  

Особливості формування архітектурного середовища мистецьких центрів для дітей (на 

прикладі мистецького центру в м. Рівне).  

8. Галабурда Лілія Олександрівна, студентка 66 групи КНУБА.  

Принципи енергоефективності висотних громадських будівель (на прикладі офісного ком-

плексу в м. Києві).  

9. Гарбар Катерина Юріївна, студентка 65 групи КНУБА.  

Принципи архітектурно-середовищної організації університетських комплексів (на прикладі 

багатофункціонального комплексу в м. Києві).  

10. Дарнобід Катерина Тарасівна, студентка 65 групи КНУБА.  

Особливості формування архітектурного середовища прибуткових будинків (на прикладі 

житлової групи в м. Києві).  

11. Демченко Валерія Валеріївна, студентка 66 групи КНУБА.  

Принципи формування архітектурного середовища вищих навчальних закладів (на прикладі 

архітектурного інституту в м. Києві).  

12. Кузьмицький Іван Валерійович, студент 65 групи КНУБА.  

Особливості архітектурно-середовищної організації науково-дослідницьких медичних цент-

рів (на прикладі медичного центру в м. Києві).  

13. Кучмін Євгеній Сергійович, студент 65 групи КНУБА.  

Принципи формування безбар’єрного житлового середовища(на прикладі житлового ком-

плексу в м. Києві).  

14. Молчанюк Анна Василівна, студентка 66 групи КНУБА. Методи і прийоми архітектурно-

середовищної організації житлових комплексів (на прикладі реконструкції житлового 

кварталу на масиві Сирець у м. Києві).  



15. Носов Максим В’ячеславович, студент 65 групи КНУБА. Принципи архітектурно-

середовищної реновації промислової забудови (на прикладі багатофункціонального 

видовищного центру в м. Києві).  

16. Абдуль Карім Халед, студент 66 групи КНУБА. Сучасні тенденції архітектурно-

середовищної організаціїбагатофункціональних комплексів (на прикладі 

багатофункціонального комплексу в м. Бейруті). 

17. Булейко Аліса Вікторівна, студентка 56 групи КНУБА. Критерії візуального забруднення 

міського середовища.  

18. Сало Валерія Володимирівна, студентка 56 групи КНУБА. Особливості засобів підземної 

урбаністики у надвеликих містах.  

19. Ляшук Олександр Володимирович, студент 56 групи КНУБА. Види трансформацій в 

архітектурі громадських будівель.  

20. Подлєсна Анастасія Володимирівна, студентка 55 групи КНУБА. Особливості реновації 

промислових територій в історичній частині міста.  

21. Самсонюк Тетяна Андріївна, студентка 55 групи КНУБА. Розумне місто в місті.  

22. Данільцева Марина Артемівна, студентка 55 групи. Вплив світла на формування образу 

аеровокзалів. 

23. Максіменцева Катерина Олегівна, студентка 55 групи КНУБА. Сучасні тенденції інверсії 

ландшафтного і архітектурного середовища.  

24. Порада Валентин Андрійович, студент 65 групи КНУБА. Принципи функціонально-

просторової організації архітектурного середовища в екстремальних умовах (на прикладі 

базового поселення на Марсі).  

25. Разумна Таїсія Сергіївна, студентка 66 групи КНУБА. Ергономічні засади формування 

архітектурного середовища мистецьких навчальних закла-дів (на прикладі школи мистецтв у 

м. Києві).  

26. Савченко Анастасія Андріївна, студентка 66 групи КНУБА. Принципи функціонально-

планувальної організації багатофункціональних будівель (на при-кладі 

багатофункціонального комплексу в м. Києві).  

27. Семченко Лариса Станіславівна, студентка 65 групи КНУБА. Сучасні тенденції 

формування інтер’єрного середовища офісних будівель (на прикладі офі-сного комплексу в м. 

Києві).  

28. Синиця Діана Юріївна, студентка 65 групи КНУБА. Методи і прийоми формування 

мобільного архітектурного середовища для переселенців (на прикладі мобільного поселення 

для вимушених переселенців у м. Броварах).  

29. Славіна Валерія Олексіївна, студентка 65 групи КНУБА. 

Архітектурно-планувальна організація житлового середовища університетських кампусів (на 

прикладі комплексу студентських гуртожитків у м. Києві).  

30. Смирнова Олександра Дмитрівна, студентка 66 групи КНУБА. Психофізіологічні 

особливості архітектурно-середовищної організації реабілітаційних цент-рів (на прикладі 

реабілітаційного центру для людей з вадами зору в м. Києві).  

31. Ступник Катерина Василівна, студентка 65 групи КНУБА. Вплив просторових 

конструкцій на формування архітектурного образу громадських буді-вель (на прикладі 

багатофункціонального центру в м. Києві).  

32. Туржанська Олександра Дмитрівна, студентка 65 групи КНУБА. Особливості 

використання енергоінформаційних засобів формування і розвитку архітектур-ного 

середовища (на прикладі житлового комплексу в м. Києві).  

33. Шалун Анастасія Ігорівна, студентка 66 групи КНУБА. Особливості озеленення 

багатоповерхових житлових будівель (на прикладі житлового комплексу в м. Києві).  

34. Амро Айхам Халіль, студент 66 групи КНУБА. Принципи формування 

багатофункціональних громадських центрів в умовах жаркого кліма-ту (на прикладі 

громадського центру в м. Аммані). 
 



У конференції БудМайстерКлас. International scientific-practical conference of young 

scientists. Kyiv Ukraine 27-29 November 2019. Kyiv national university of construction and 

architecture взяли участь: 

Тези конференції опубліковано у збірнику "Build-Master-Class-2019". Conference 

proceeding/International Scientific-Practical Conference of young scientists, 27-29 November 2019, 

Kyiv, КНУБА. – 520 р. 

Публікації студентів кафедри під керівництвом викладачів 

№ 

з/п 

Назва доповіді / тез ПІБ студента Назва конференції, місце проведення, 

назва видання, де опубліковано роботу, 

сторінки 

1. Особливості 

архітектурно- 

середовищної 

організації науково- 

дослідницьких 

медичних центрів 

Кузьмицький  

І. В. 

Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: матеріали наук.-

практ. конф. (м. Київ, 10 березня 2019 р.). 

Київ: КНУБА, 2019. 

С. 35 

 

2. Проблеми та принципи 

містобудування у 

позаземних умовах (на 

прикладі Марсу) 

Порада В. А. Містобудування: проблеми і 

перспективи розвитку: матеріали наук.-

практ. конф. (м. Київ, 10 березня 2019 р.). 

Київ: КНУБА, 2019. 

С. 42 3. Засоби ергономіки у 

формуванні 

інклюзивного 

архітектурного 

середовища 

торговельних центрів 

Отченко В. 

(під кер.  

д-ра арх., проф. 

Тімохіна В.О.) 

"Build-Master-Class-2019". Conference 

proceeding/International Scientific-Practical 

Conference of young scientists, 27-29 

November 2019, Kyiv, КНУБА. P. 32, 33 

 

4. Принципи 

функціонально-

планувальної організації 

багатофункціонального 

житлового середовища в 

умовах ущільненої 

забудови 

Александрова М. 

(під кер.  

д-ра арх., проф. 

Ковальської Г.Л.) 

"Build-Master-Class-2019". Conference 

proceeding/International Scientific-Practical 

Conference of young scientists, 27-29 

November 2019, Kyiv, КНУБА. P. 30, 31 

 

5. Застосування принципів 

трансформації в 

архітектурі 

Ляшук О. 

(під кер. канд. 

арх., доц. 

Рябець Ю.С.) 

"Build-Master-Class-2019". Conference 

proceeding/International Scientific-Practical 

Conference of young scientists, 27-29 

November 2019, Kyiv, КНУБА. P. 44, 45 

6. Композиційні принципи 

і прийоми формування 

архітектурного 

середовища відкритих 

громадських просторів 

Марченко А. 

(під кер. д-ра арх., 

проф. 

Ковальської Г.Л.) 

"Build-Master-Class-2019". Conference 

proceeding/International Scientific-Practical 

Conference of young scientists, 27-29 

November 2019, Kyiv, КНУБА. P. 48, 49 

7. Специфіка організації 

архітектурного 

середовища 

реабілітаційних центрів 

Лєнкова М. 

(під кер. канд. 

арх., доц. 

Ольховської О.В.) 

"Build-Master-Class-2019". Conference 

proceeding/International Scientific-Practical 

Conference of young scientists, 27-29 

November 2019, Kyiv, КНУБА. P. 58, 59 

8. Аналіз тенденцій в 

архітектурно-

планувальному рішенні 

спеціалізованих 

багатофункціональних 

комплексів 

Кльорик А., 

Ткаченко К. 

(під кер. канд. 

арх., доц. 

Ольховської О.В.) 

"Build-Master-Class-2019". Conference 

proceeding/International Scientific-Practical 

Conference of young scientists, 27-29 

November 2019, Kyiv, КНУБА. P. 60, 61 



9. Сучасні тенденції в 

архітектурі науково-

дослідницьких центрів 

Сміцкова А., 

Чабала В., 

Сидорчук С. 

(під кер. канд. 

арх., доц. 

Ольховської О.В.) 

"Build-Master-Class-2019". Conference 

proceeding/International Scientific-Practical 

Conference of young scientists, 27-29 

November 2019, Kyiv, КНУБА. P. 62, 63 

 

10. 
Тенденції розвитку 

підземних 

багатофункціональних 

комплексів 

найкрупніших міст 

 

Сало В.,  

Праслова В. 

Матеріали міжнародної наукової 

конференції «BUILD-MASTER-CLASS-

2019» 27-29. 11.2019. р. Україна. Київ, 

КНУБА.  P. 114, 115 

11. Живопсині, пластичні 

та функціональні 

характеристики 

озеленення інтер’єрів 

житлових комплексів 

Щурова В.А. 

Семченко М. 

ХІ Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта. Синтез 

мистецтв і гармонізація архітектурного 

простору». (м. Київ, 21 листопада 2019 р.) 

Київ: КНУБА 

 12. Аналіз теоретичних 

досліджень і 

практичних 

впроваджень 

об’єктів «зеленого 

будівництва 

Максіменцева К. Зелене  будівництво: Матеріали  І  

Міжнародної  науково-практичної 

конференції. – Миколаїв: Видавець 

Торубара В.В., 2019. – С. 55-57 

13. Особливості зеленого 

будівництва в 

архітектурі та 

містобудуванні: 

зелених дахів 

Торао Болекія 

Кустодіо 

Зелене  будівництво: Матеріали  І  

Міжнародної  науково-практичної 

конференції. – Миколаїв: Видавець 

Торубара В.В., 2019. – С. 60, 61 

 

 

Відомості про у конференціях та публікації студентів кафедри дизайну архітектурного 

середовищ, які навчаються за ОНП за 2020р. 

 

Студенти кафедри приймали участь у конференціях: 

1 - Науково-практична конференція історія, теорія та практика розвитку архітектурно-

містобудівного середовища, присвячена до 90-річчя КНУБА, до 30-річчя кафедри Дизайну 

архітектурного середовища, до 30-річчя кафедри Теорії архітектури, 8 квітня 2020/ м. Київ 

КНУБА. 

2 – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні Проблеми Сучасного Дизайну». 

Київський національний університет технологій та дизайну 23 квітня 2020 р. 

3 - Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Еволюція уявлень в архітектурній 

і художній освіті: погляд в майбутнє», 16-17 листопада 2020 / м. Харків ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова. 

4 - ХІІ Всеукраїнська наукова конференція Сучасна архітектурна освіта. Концептуальність 

архітектурної творчості. Присвячується пам'яті президента УАА Валентина ШТОЛЬКА 19 

листопада 2020 р. Архітектурний факультет КНУБА. 

5 - VІ Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Історія 

- теорія – практика», 20 листопада 2020 р., м. Київ, КНУБА. 

6 – BUILD-MASTER-CLASS-2020: міжнародна науково-практична конференція молодих 

вчених, 25−37 листопада 2020 р., м. Київ. 

Дані про результати зазначених конференцій: 



1 Досвід проектування 

громадських будівель з 

елементами трансформації 

Доц.  

Рябець Ю.С., 

Ляшук О.В.   

 

Історія, теорія та практика 

розвитку архітектурно-

містобудівного середовища: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, присвяченої до 90-

річчя КНУБА, до 30-річчя 

кафедри дизайну 

архітектурного середовища, до 

30-річчя кафедри теорії 

архітектури. – Київ: КНУБА, 

2020. – С. 68. 

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

d=68582 

2 Організація територій 

виставково-мистецьких 

комплексів засобами 

ландшафтного дизайну 

Доц. 

Ольховська О.В., 

Чабала В.О. 

–––– · ––––   С. 72с. 

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

d=68582 

3 Особливості формування 

архітектурного середовища 

тренувальних та спортивних 

баз 

Доц. 

Житкова Н.Ю., 

Шлапак М.В. 

–––– · ––––   С. 73. 

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

d=68582 

4 Особливості Формування 

Архітектурного Середовища 

Військових Учбових Центрів 

Доц.  

Щурова В.А., 

Майборода 

А.Ю. 

–––– · ––––   С. 74. 

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

d=68582 

5 Сучасні тенденції розвитку 

офісів з відкритим простором 

Доц. 

Житкова Н.Ю., 

Логвиненко 

М.Ю. 

–––– · ––––   С. 75. 

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

d=68582 

6 Роль малих архітектурних 

форм при формуванні міського 

середовища тимчасового 

перебування 

Доц. 

Ольховська О.В., 

Корнійчук І.С. 

–––– · ––––   С. 76. 

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

d=68582 

7 Класифікація інопланетних 

багатофункціональних 

поселень  

Доц.  

Праслова В.,  

Сало В. В. 

–––– · ––––   С. 77. 

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

_id=68582 

8 Вплив біонічних досліджень на 

формування архітектурного 

середовища 

Доц. 

Житкова Н.Ю., 

Булейко А.В. 

–––– · ––––   С. 78. 

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

_id=68582 

9 Вплив субкультурних спільнот 

на формування іміджу міста 

Доц.  

Зінов’єва О.С.,  

Михайлова 

Ю.М. 

–––– · ––––   С. 79. 

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

_id=68582 

10 Формування архітектури 

сучасних культових споруд 

Доц. 

Ольховська О.В., 

Сидорчук С.О. 

–––– · ––––   С. 80. 

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

_id=68582 

11 Особливості мобільних 

архітектурних об’єктів в 

екстремальних умовах 

Доц. 

Ольховська О.В., 

Ткаченко К.С. 

–––– · ––––   С. 81. 

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

_id=68582 

12 Специфіка архітектурного 

середовища сучасних 

бібліотечних комплексів 

Доц. 

Ольховська О.В., 

Кльорик А.О. 

–––– · ––––   С. 82. 

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

_id=68582 
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13 Характеристики простору 

архітектурного середовища для 

маломобільних груп населення 

Доц. 

Ольховська О.В., 

Отченко В.О. 

–––– · ––––   С. 83. 

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

_id=68582 

14 Організація громадських 

просторів в структурі 

архітектурних об'єктів 

Доц. 

Ольховська О.В., 

Сміцкова А.К. 

–––– · ––––   С. 84. 

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

_id=68582 

15 Принципи впливу кольору на 

формування 

Середовища в дошкільних 

дитячих закладах в 

Найкрупніших містах ( на 

прикладі дитячого садка в 

Києві) 

Доц. 

Ольховська О.В., 

Украдига Т.В. 

–––– · ––––   С. 85. 

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

_id=68582 

16 Основні принципи сучасного 

проектування дитячих 

дошкільних установ 

Доц. 

Гарбар М.В., 

Мядзель Є.П. 

–––– · ––––   С. 86. 

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

d=68582 

17 Класифікація озеленення 

житлових комплексів 

підвищеної поверховості 

Доц.  

Щурова В.А., 

Семченко М.М. 

–––– · ––––   С. 87. 

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

page_id=68582 

18 Предметно-просторова 

структура в дизайні 

архітектурного середовища 

Доц.  

Щурова В.А., 

Торао Болекіа 

Кустодіо  

–––– · ––––   С. 88 – 89 

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

page_id=68582 

19 Роль методичного підходу в 

архітектурному проектуванні 

на прикладі функціонально-

просторової організації 

косметично-парфумового 

виробництва 

Панечко О.М., 

студ., Щурова 

В.А., канд. арх., 

доц. 

 

Міжнародна  

науково-практична інтернет-

конференція  

«Еволюція уявлень  

в архітектурній і художній 

освіті: погляд в майбутнє»  

16-17 листопада 2020 / м. 

Харків ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова 

20 Концептуальність 

використання національних 

традицій при формуванні 

архітектурного середовища 

висотних готелів в Китаї 

Щурова В. А. к. 

арх., доцент, Ян 

Ченчжо 

 

ХІІ Всеукраїнська наукова 

конференція Сучасна 

архітектурна освіта. 

Концептуальність архітектурної 

творчості. Присвячується 

пам'яті президента УАА 

Валентина ШТОЛЬКА 19 

листопада 2020 р. 

Архітектурний факультет 

КНУБА 

21 Сучасний світовий досвід 

формування центрів дозвілля 

 

Рябець Ю.С., к. 

арх., доцент, 

Кльорик 

А. О. 

–––– · ––––    

22 Організація мобільного 

архітектурного середовища в 

екстремально-холодних 

природно-кліматичних умовах 

Рябець Ю.С., к. 

арх., доцент, 

Ткаченко К.С. 

–––– · ––––    

23 Особливості початкової стадії 

магістерського дослідження на 

прикладі аналізу факторів і 

умов організації архітектурно-

Козлова Д.О., 

(під кер. канд. 

арх., доц. 

Щурової В.А.) 

Міжнародна  

науково-практична інтернет-

конференція  

«Еволюція уявлень  
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просторового середовища 

житлових комплексів 

 

 

 

в архітектурній і художній 

освіті: погляд в майбутнє»  

16-17 листопада 2020 / м. 

Харків ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова 

24 Актуальність та особливості 

теми житловго середовища в 

атестаціїній магістерській 

роботі (вулиця і двір як 

надстійкі елементи міського 

середовища)  

Пузина А.О.,  

 (під кер. канд. 

арх., доц. 

Щурової В.А.) 

–––– · ––––    

25 Особливості проектування 

бутік готелю 

 

Каракай В.Ю. 

(під кер. канд. 

арх., доц. 

Ольховської 

О.В.)  

–––– · ––––    

26 Особливості впровадження 

понтонних конструкцій в 

проектування громадських 

будівель 

Кисла О.І. (під 

кер. канд. арх., 

доц. Ольховської 

О.В.)  

–––– · ––––    

27 Особливості проектування 

музичних центрів 

 

Пархомець Є.Р. 

(під кер. канд. 

арх., доц. 

Ольховської 

О.В.) 

–––– · ––––    

28 Перспективи розвитку 

енергоефективних технологій в 

дизайні житлового 

архітектурного середовища 

підвищеної поверховості 

Єрьоменко Н. 

(під кер. канд. 

арх., доц. 

Ольховської 

О.В.) 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну Міжнародна науково-

практична конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ» 23 

квітня 2020 р. 

29 Роль екологічного житла в 

забезпеченні сталого розвитку 

архітектурного середовища 

Бахонська О.В. Історія, теорія та практика 

розвитку архітектурно-

містобудівного середовища: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, присвяченої до 90-

річчя КНУБА, до 30-річчя 

кафедри дизайну 

архітектурного середовища, до 

30-річчя кафедри теорії 

архітектури. – Київ: КНУБА, 

2020. – С. 91. 

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

d=68582 

30 Алгоритмічне формотворення в 

нелінійній архітектурі 

Вольгушина 

В.С. 

–––– · ––––   – С. 93 

31 Організація людських потоків в 

межах терміналів аеропортів  

Воротілова А.В. –––– · ––––   – С. 95 

32 Проектування внутрішнього 

середовища громадських 

будівель відповідно до 

психофізіологічних вимог  

Данільцева М.А. –––– · ––––   – С. 96 

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=68582
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=68582


33 Особливості енергоефективних 

технологій в дизайні житлових 

будівель підвищеної 

поверховості 

Єрьоменко Н.А. Історія, теорія та практика 

розвитку архітектурно-

містобудівного середовища: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, присвяченої до 90-

річчя КНУБА, до 30-річчя 

кафедри дизайну 

архітектурного середовища, до 

30-річчя кафедри теорії 

архітектури. – Київ: КНУБА, 

2020. – С. 98 

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

d=68582 

34 Вплив психоемоційних 

факторів на дизайн 

архітектурного середовища 

лікарняних комплексів 

Лєнкова М.В. –––– · ––––   – С. 99 

35 Особливості формування 

архітектурного середовища 

сучасних центрів мистецтва 

Литвин Є.С. –––– · ––––   – С. 100 

36 Архітектурно-планувальні 

особливості реконструкції та 

модернізації залізничних 

вокзальних комплексів України 

кінця ХІХ – першої третини ХХ 

ст. 

Перепадя О.Ю. –––– · ––––   – С. 102 

37 Реновація промислового 

середовища як каталізатор 

економіко-культурного зросту 

міста 

Петренко Ю.В. –––– · ––––   – С. 103 

38 Принципи формування 

сучасних 

багатофункціональних 

комплексів 

Самсонюк Т.А. –––– · ––––   – С. 104 

39 Передумови виникнення і 

фактори впливу на архітектурні 

рішення багатофункціональних 

ветеринарних комплексів 

Щука А.В. –––– · ––––   – С. 105 

 
Відомості про у конференціях та публікації студентів кафедри дизайну архітектурного 

середовищ, які навчаються за ОНП за 2021р. 

 
Тези доповідей студентів під керівництвом викладачів:  

1. Дика В.С. Сучасні вимоги до проектування спеціалізованих комплексів дошкільної 

освіти // Містобудування: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей ІІІ науково-

практичної конференції (Київ, 24 березня 2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. – С. 27-28. ISBN 

978-966-999-103-4 (під керівництвом проф. Ковальської Г.Л.)  

2. Замогильний М.В. Проблеми формування та перспективи розвитку будинків для 

престарілих та сиріт // Містобудування: проблеми і перспективи розвитку: тези 

доповідей ІІІ науково-практичної конференції (Київ, 24 березня 2021 р.). – Київ: КНУБА, 

2021. – С. 29-30. ISBN 978-966-999-103-4 (під керівництвом доц. Щурової В.А.)  

3. Машковська Е. О. Проблематика формування архітектурно-планувального середовища 

студентських гуртожитків // Містобудування: проблеми і перспективи розвитку: тези 

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=68582
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доповідей ІІІ науково-практичної конференції (Київ, 24 березня 2021 р.). – Київ: КНУБА, 

2021. – С. 32-33. ISBN 978-966-999-103-4 (під керівництвом доц. Житкової Н.Ю.)  

4. Пузина А.О. Застосування біонічної морфології при проектуванні ландшафтних об’єктів 

// Містобудування: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей ІІІ науково-

практичної конференції (Київ, 24 березня 2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. – С. 35-36. ISBN 

978-966-999-103-4 (під керівництвом доц. Щурової В.А.)  

5. Сидорчук С.О. Проблема розвитку архітектури культових споруд православної церкви 

// Містобудування: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей ІІІ науково-

практичної конференції (Київ, 24 березня 2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. – С. 40-41. ISBN 

978-966-999-103-4 (під керівництвом доц. Праслової В.О.)  

6. Шаповал О.М. Містобудівний аспект організації архітектурного середовища 

планетаріїв // Містобудування: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей ІІІ 

науково-практичної конференції (Київ, 24 березня 2021 р.). – Київ: КНУБА, 2021. – С. 

44-45. ISBN 978-966-999-103-4 (під керівництвом доц. Ольховської О.В.) 

7. Кунь Софія, Булах Ірина Університетська лікарня// Збірка тез Міжнародної науково-

практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021», 01-

03.12.2021, КНУБА. – С. 10 – 11 

8. Діана Кравчук, Юлія Сперкач, Анастасія Сперкач Аналіз сучасного світового 

досвіду будівництва і проектування багатофункціональних комплексів // Збірка тез 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-

CLASS-2021», 01-03.12.2021, КНУБА. – С. 14 – 15 (під керівництвом доц. Ольховської 

О.В.) 

9. Катерина Діннік, Олена Зінов’єва Особливості виконань завдань сталого розвитку при 

проектуванні виставкових комплексів // Збірка тез Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021», 01-03.12.2021, КНУБА. – 

С. 20 – 21  

10. Альона Масловець Університетська лікарня Вірджинії // Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021», 01-

03.12.2021, КНУБА. – С. 22 – 23 (під керівництвом проф. Булах І.В.) 

11. Ірина Сербіна, Олена Зінов'єва Особливості екологічного будівництва геріатричних 

пансіонатів у поєднанні з дитячими будинками-інтернатами // Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021», 01-

03.12.2021, КНУБА. – С. 26 – 27  

12. Анастасія Грабовська, Ірина Булах Особливості архітектури університетської лікарні 

у місті Вальядолід, Іспанія // Збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021», 01-03.12.2021, КНУБА. – С. 32 – 33  

13. Анна Денисенко, Ірина Булах Відродження університетських лікарень на основі 

аналізу лікарні SYMBIOSIS в місті Пуна, Індія // Збірка тез Міжнародної науково-

практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021», 01-

03.12.2021, КНУБА. – С. 34 – 35 

14. Анна Петренко, Ірина Булах Університетська лікарня Наварра у Мадриді // Збірка тез 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-

CLASS-2021», 01-03.12.2021, КНУБА. – С. 38 – 39  

15. Марія Бабіна, Ірина Булах Ігровий дизайн при проектуванні дитячої лікарні (кейс 

лікарні EKH в м. Самут Сакхон, Таїланд) Мадриді // Збірка тез Міжнародної науково-
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Відомості про участь у конференціях та публікації студентів, які навчаються за ОНП за 

2022р. 

 

№ Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, 

номер 

(випуск, 

стор.) 

Статті,  заявки на винаходи, роботи на конкурс, тези конференцій 

Студентські тези конференцій під керівництвом та у співавторстві з викладачами 

1. Катерина Діннік, 

Олена Зінов’єва 

Особливості 

виконань завдань 

сталого розвитку 

при проектуванні 

виставкових 

комплексів 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021 

С. 20 – 21 

2. Ірина Сербіна, 

Олена Зінов'єва 

Особливості 

екологічного 

будівництва 

геріатричних 

пансіонатів у 

поєднанні з 

дитячими 

будинками-

інтернатами 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021 

С. 26 – 27 

3. Каракай Вікторія 

Юріївна, Зінов’єва 

Олена Сергіївна   

Особливості 

проектування 

екологічних 

заміських 

будинків 

Програма та тези доповідей. 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. 

Теорія та практика: 

Міжнародний науково-

технічний форум (26-27 жовтня 

2021 р., м. Київ). – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021 

С. 159 – 

160 

4. Кисла Олена 

Ігорівна, Зінов’єва 

Олена Сергіївна  

Особливості 

екологічного 

будівництва при 

проектуванні 

будівель на воді 

Програма та тези доповідей. 

Архітектура та. Будівництво: 

нові тенденції і технології. 

Теорія та практика: 

Міжнародний науково-

технічний форум (26-27 жовтня 

2021 р., м. Київ). – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021 

С. 165 – 

166 

5. Козленко Діана 

Анатоліївна, 

Зінов’єва Олена 

Сергіївна 

Особливості 

виконання 

завдань сталого 

розвитку при 

проектуванні 

ділових центрів 

Програма та тези доповідей. 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. 

Теорія та практика: 

Міжнародний науково-

технічний форум (26-27 жовтня 

2021 р., м. Київ). – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021 

С. 168 – 

169 



6. Кононенко Ірина 

Ігорівна, Зінов’єва 

Олена Сергіївна  

Завдання 

організації 

сталого розвитку 

та безпечного 

буття при 

проектуванні 

простору для 

дітей-сиріт 

Програма та тези доповідей. 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. 

Теорія та практика: 

Міжнародний науково-

технічний форум (26-27 жовтня 

2021 р., м. Київ). – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021 

С. 175 – 

176 

7. Панечко Ольга 

Михайлівна, 

Зінов’єва Олена 

Сергіївна  

Завдання сталого 

розвитку при 

проектуванні 

специфічного 

житла, на 

прикладі 

інтернат-

притулків для 

потерпілих від 

домашнього 

насилля 

Програма та тези доповідей. 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. 

Теорія та практика: 

Міжнародний науково-

технічний форум (26-27 жовтня 

2021 р., м. Київ). – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021 

С. 197 – 

198 

8. Пархомець 

Єлізавєта Романівна, 

Зінов’єва Олена 

Сергіївна  

Завдання сталого 

розвитку при 

проектуванні 

культурно-

просвітницьких 

центрів для 

молоді / 

Програма та тези доповідей. 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. 

Теорія та практика: 

Міжнародний науково-

технічний форум (26-27 жовтня 

2021 р., м. Київ). – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021 

С. 198 – 

199 

9. Пузина Анастасія 

Олександрівна, 

Зінов’єва Олена 

Сергіївна   

Завдання сталого 

розвитку в 

ландшафтно-

середовищній 

організації 

житлових 

комплексів 

Програма та тези доповідей. 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. 

Теорія та практика: 

Міжнародний науково-

технічний форум (26-27 жовтня 

2021 р., м. Київ). – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021 

С. 205 – 

206 

10. Шалейко Валерія 

Володимирівна, 

Зінов`єва Олена 

Сергіївна 

Завдання сталого 

розвитку при 

формуванні 

середовища 

зеленої 

архітектури 

Програма та тези доповідей. 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. 

Теорія та практика: 

Міжнародний науково-

технічний форум (26-27 жовтня 

2021 р., м. Київ). – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021 

С. 238. 

11. Кравчук Діана 

Валентинівна, 

Сперкач Юлія , 

Сперкач Анастасія 

(робота виконана 

під керівництвом к. 

арх., доц. 

Ольховської О.В.) 

Аналіз сучасного 

світового досвіду 

будівництва і 

проєктування 

багатофункціона

льних 

комплексів 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021, КНУБА 

С. 14 – 15 

12. Просянніков 

Микита, Вікторія 

Мартиневич 

Аналіз сучасного 

світового досвіду 

будівництва і 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

С. 70 – 71 



(робота виконана 

під керівництвом к. 

арх., доц. 

Ольховської О.В.) 

проектування 

бібліотек 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021, КНУБА 

13. Григор Гліб  

(робота виконана 

під керівництвом к. 

арх., доц. 

Ольховської О.В.) 

Особливості 

фахверкових 

будівель 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021, КНУБА 

С. 50 – 51 

14. Катерина 

Тупаленко, Сергій 

Герасименко, 

Анастасія Боровкова 

(робота виконана 

під керівництвом к. 

арх., доц. 

Ольховської О.В.) 

Естетичний 

вплив 

навколишнього 

середовища на 

сучасні 

архітектурні 

об’єкти 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021, КНУБА 

С. 436 – 

437  

15. Денисенко Анна 

Василівна, Булах 

Ірина Валеріївна 

Житловий дім 

карантинної 

епохи – потреба 

у 

переосмисленні 

традицій 

проектування 

Програма та тези доповідей. 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. 

Теорія та практика: 

Міжнародний науково-

технічний форум (26-27 жовтня 

2021 р., м. Київ). – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021 

С. 146 – 

147  

 

 

16. Чапленко Уляна 

Юріївна, Булах 

Ірина Валеріївна 

Щодо потреби 

оновлення 

спортивних 

закладів 

Програма та тези доповідей. 

Архітектура та Будівництво: 

нові тенденції і технології. 

Теорія та практика: 

Міжнародний науково-

технічний форум (26-27 жовтня 

2021 р., м. Київ). – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021 

С. 230 – 

231 

17. Кунь Софія, Булах 

Ірина 

Університетська 

лікарня Сан-

Хуан в місті 

Реус, Іспанія 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021, КНУБА 

С. 10 – 11 

18. Альона Масловець 

(під керівництвом 

проф. Булах І.В.) 

Університетська 

лікарня 

Вірджинії, в 

місті 

Шарлотесвиль, 

США 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021, КНУБА 

С. 22 – 23 

19. Анастасія 

Грабовська, Ірина 

Булах 

Особливості 

архітектури 

університетської 

лікарні у місті 

Вальядолід, 

Іспанія 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021, КНУБА 

С. 32 – 33 

20. Анна Денисенко, 

Ірина Булах 

Відродження 

університетських 

лікарень на 

основі аналізу 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

С. 34 – 35 



лікарні 

SYMBIOSIS в 

місті Пуна, Індія 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021, КНУБА 

21. Анна Петренко, 

Ірина Булах 

Університетська 

лікарня Наварра 

у Мадриді 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021, КНУБА 

С. 38 – 39 

22. Марія Бабіна, Ірина 

Булах 

Ігровий дизайн 

при проектуванні 

дитячої лікарні 

(кейс лікарні 

EKH в м. Самут 

Сакхон, Таїланд) 

Мадриді 

Збірка тез Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих вчених 

«BUILD-MASTER-CLASS-

2021», 01-03.12.2021, КНУБА 

С. 40 – 41  

 

Доповіді конференцій без публікації тез 

1. Каракай Вікторія 

Юріївна (під 

керівництвом проф. 

Тімохіна В.О.) 

Інноваційні 

методи і 

прийоми 

архітектурно-

середовищної 

організації 

енергоефективно

го житла 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

2. Козленко Діана 

Анатоліївна, 

магістрант кафедри 

ДАС  КНУБА, 

керівник кандидат 

архітектури, доцент 

кафедри дизайну 

архітектурного 

середовища КНУБА 

Зінов’єва О.С. 

Методи і 

прийоми 

архітектурно-

середовищної 

організації 

ділових центрів 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

3. Панечко Ольга 

Михайлівна, магістр 

під керівництвом 

доц. Рябець Ю.С. 

Типологічні 

особливості 

архітектурно-

середовищної 

організації 

інтернатів для 

постраждалих 

від домашнього 

насильства 

 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

4. Пузина Анастасія 

Олександрівна 

магістр  

(під керівництвом 

доц. Щурової В.А.) 

Принципи 

ландшафтно-

середовищної 

організації 

територій 

житлових 

комплексів 

 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 



5. Боровкова А.В. 

АРХ-56 

(під керівництвом 

доц. Щурової В.А.) 

Художній підхід 

turenscape в 

ландшафтному 

дизайні 

 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

6. Тупаленко Катерина 

Сергіївна 

АРХ-56  

(під керівництвом 

доц. Ольховської 

О.В.,  

Щурової В.А.) 

Жиль Клеман та 

його методика 

перетворення 

ландшафтного 

середовища 

 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

7. Просянников 

Микита 

Олексійович 

АРХ-56 

(під керівництвом 

доц. Ольховської 

О.В.,  

Щурової В.А.) 

Характеристика 

арт-ландшафтів 

Марти Шварц 

 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

8. Кисла Олена 

Ігорівна 

(під керівництвом 

доц. Ольховської 

О.В.) 

Архітектурно-

планувальна 

організація 

безбар’єрного 

середовища 

дитячих баз 

відпочинку 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

9. Пархомець 

Єлізавєта Романівна 

(під керівництвом 

доц. Ольховської 

О.В.) 

Архітектурно-

середовищна 

організація 

культурних 

центрів для 

молоді 

(на прикладі 

культурно-

просвітницького 

центру в м. 

Чернігові) 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

10. Кравчук Діана 

Валентинівна 

(під керівництвом 

доц. Ольховської 

О.В.) 

Художній підхід 

Бурля Маркса в 

ландшафтному 

дизайні 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

доповідь 



року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

11. Сперкач Анастасія 

Віталіївна 

(під керівництвом 

доц. Ольховської 

О.В.) 

Прийоми 

вертикального 

озеленення. 

Патрік Бланк 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

12. Сперкач Юлія 

Віталіївна 

(під керівництвом 

доц. Ольховської 

О.В.) 

Чарльз Дженкс і 

сад космічних 

роздумів 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

13. Григор Гліб 

Віталійович 

(під керівництвом 

доц. Ольховської 

О.В.) 

ЛЕНД-АРТ - 

мистецтво 

просторових 

інсталяцій 

(Хрісто і Джен 

Клауд) 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

14. Шалейко Валерія 

Володимирівна 

(під керівництвом 

доц. Житкової Н.Ю.) 

Формування 

архітектурного 

середовища 

громадських 

центрів із 

використанням 

енергоефективни

х засобів (на 

прикладі 

культурно-

освітнього 

центру в м. 

Києві) 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

15. Сербіна Ірина 

Геннадіївна  (під 

керівництвом доц. 

Гарбар М.В.) 

Особливості 

архітектурно-

середовищної 

організації 

геріатричних 

пансіонатів і 

дитячих 

будинків 

інтернатів 

 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

16. Дінник Катерина 

Романівна (під 

Особливості 

архітектурно-

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

доповідь 



керівництвом доц. 

Вергезов О.Г.) 

середовищної 

організації 

виставкових 

комплексів  

 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

17. Савчук Ірина 

Ігорівна  

(під керівництвом 

проф. Ковальської 

Г.Л.) 

Принципи 

формування 

архітектурного 

середовища 

житлових 

комплексів для 

дітей-сиріт 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

18. Денисенко Анна 

Василівна 

(під керівництвом 

проф. Булах І.В.) 

Тимчасове 

житло для 

переселенців 

 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

19. Кунь Софія Іванівна  

(під керівництвом 

проф. Булах І.В.) 

 

HYPERLOOP 

вокзали 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

20. Кравченко Ліліана 

Самерівна (під 

керівництвом проф. 

Булах І.В.) 

 

Екологічний 

вплив зеленого 

будівництва на 

архітектурно-

середовищну 

організацію 

офісного 

простору 
 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

21. Масловець Альона 

Олексіївна  

(під керівництвом 

проф. Булах І.В.) 

 

Особливості 

проектування та 

використання 

підземного 

простору 

медичних 

комплексів 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

22. Чапленко Уляна 

Юріївна  

Сучасні 

олімпійські бази: 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

доповідь 



(під керівництвом 

проф. Булах І.В.) 

 

досвід та 

інновації 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

23. Племянник 

Ростислав 

Сергійович  

(під керівництвом 

проф. Булах І.В.) 

 

Проєктування 

бюджетного 

житла для 

малозабезпечени

х верств 

населення 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

24. Палій Ірина 

Віталіївна 

Формування 

архітектурного 

середовища для 

розвитку дітей 

VIІ Науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

формування і розвитку дизайну 

архітектурного середовища: 

проблеми сталого розвитку 

архітектурного і міського 

середовища», 27 квітня 2022  

року, м. Київ, КНУБА, кафедра 

ДАС 

доповідь 

 


