
Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Наймену-

вання посади 

(для 

сумісників - 

місце 

основної 

роботи, 

найменуванн

я посади), 

ставка, форма 

зайнятості  

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 

Бачинська 

Людмила 

Георгіївна 

Професор 

 кафедри 

Основ 

архітектур

и 

та 

архітектур- 

ного 

проекту-

вання, 

заступник 

декана 

архітек-

турного 

факультету 

Київський 

інженерно-

будівельний 

інститут 

1973, 

Спеціальність: 

«Архітектура 

будівель і 

споруд», 

Кваліфікація: 

«Архітектор» 

 

Кандидат 

архітектури,  

18.00.02 –

Архітектура 

будівель та 

споруд, ВАК РМ 

СРСР 1983 

АХ 000685, 

«Принципи 

формування 

багатоповерхових 

житлових 

будинків з 

квартирами у двох 

рівнях» 

Доцент 

 кафедри Основ 

архітектури та 

архітектурного 

проектування, 

Атестат 

Держкомосвіти  

За ОП 

«Архітектура та 

містобудування» 

за першим 

освітнім 

(бакалаврським) 

рівнем: 

1.Історія 

архітектури і 

містобудування 

 

За ОНП 

«Архітектура та 

містобудування» 

другим 

(магістерським) 

рівнем: 

2. Містобудівні 

аспекти 

реконструкції та 

архітектурного 

проектування та 

Автор більш ніж 140 публікацій, в 

тому числі 3-х монографій: 

1.Архітектура житла України 

середини ХХ-початку ХХІ століть.– 

Біла Церква: Пшонківський О.В., 

2017.– 304 с. 

2.Архітектура житла України 

середини ХХ-початку ХХІ століть.– 

К.: КНУБА, 2016.– 292 с. 

Навчальний посібник з грифом 

МОН України (лист№1/11-7505 від 

28.05.2015). 
3. The development of the architectural 

object under the influence of social 

history / Underwater tecnology. - Vol. 6, 

2017. – P. 88-98. 

4. Способи реалізації державно-

ідеологічної сутності у радянській 

архітектурі 1940-х – 1950-х років // // 

International Academy Journal “Web of 

Scholar”, 5 (23), Vol.1, May 2018, p. 

63-74. 

Стажування: 

Національна 

академія 

образотворчого 

мистецтва і 

архітектури 

3.06-3.07.2015 р. 

Тема: 

«Ознайомлення з 

методикою 

формування 

нового 

навчального плану 

для студентів 

архітектурних 

спеціальностей 

відповідно до 

вимог Болонської 

системи» 

Звіт 

наказ КНУБА 

№ 266 від 



СРСР 

1989 

ДЦ 005665 

реконструкції 

цивільних 

будівель 

3. Методологія 

реконструкції та 

архітектурного 

проектування 

житлових 

будівель  

 

За ОНП 

«Архітектура та 

містобудування» 

третім 

(освітньо-

науковим) рівнем 

4. Архітектура та 

містобудування 
 

5.Містобудування, як відбиття 

суспільно-економічних і політичних 

умов //  Регіональна політика: 

історичні витоки, законодавче 

регулювання, практична реалізація.- 

Збірник наукових праць, Вип ІІ, 

частина 2, К.: МОН У, КНУБА, 

«Економічна думка», 2016, с.15-19. 

 

Працює над докторською 

дисертацією за темою: «Архітектура 

та містобудування як відображення 

розвитку суспільства» 

 

Брала участь у конференціях, зокрема 

«Сучасна архітектурна освіта», 

КНУБА:  

1.№2 «Методологічний простір 

архітектурного проектування», 2009,  

тема: «Гуманітарні дисципліни та 

архітектурне проектування»; 

2.№3 «Майстри архітектури: метод 

і стиль», 2010, тема: «В.І. Єжов – 

вчений, педагог, архітектор» 

3.№4 «Прогностика в архітектурі: 

архітектура майбутнього», 2011, 

тема: «Клаузурна методика як спосіб 

активізації вивчення спецкурсів під 

час підготовки фахівця-

архітектора»; 

5.№8 «Архітектор-2020. 

Футурологічний аспект», 2016, тема: 

«Про навчальний план підготовки 

1.07.2015 р. 

Про виконання  

плану-графіку 

підвищення 

кваліфікації 

керівних і 

педагогічних 

кадрів КНУБА на 

2014 – 2015 н.р. 

 

Отримала диплом 

«За 

фундаменталь-

ність досліджень 

історичного 

розвитку 

архітектури» за 

навчальний 

посібник з грифом 

МОНУ 

«Архітектура 

житла України 

середини ХХ-

початку ХХІ 

століть (історико-

аналітичний 

нарис)» - 25 огляд-

конкурс 

дипломних робіт 

випускників 

архітектурних і 

художніх ВНЗ 

України 



фахівців-архітекторів та напрямки 

його подальших змін» 

 

6. Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: 

Архітектура – 2020. Футурологічний 

аспект». Київ, 25.11.2016. Доповідь 

«Про навчальний план підготовки 

фахівців-архітекторів та напрямки 

його подальших змін». 

7. ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Регіональна політика: 

історичні витоки, законодавче 

регулювання, практична реалізація». 

14-15.12 2016. Доповідь 

«Містобудування як відбиття 

суспільно-економічних і політичних 

умов». 

8. ІІІ International Scientific-Practical 

Conference “Underwater technologies 

2017: industrial and civil engineering”, 

Ukraine, Kyiv, 21-23.03.2017. Lecture 

“The development of the architectural 

object under the influence of social 

history” 

9. Міжнародна конференція «Новий 

урбанізм у Східній Європі – 1920-

1930-ті рр..», Харків, 11.04-

13.04.2017. Доповідь «Нова 

урбанізація у Східній Європі: причини 

та тенденції». 

10. Друга міжнародна конференція 

«Модерністки. Насильство в 



архітектурі і міському просторі». 

Київ, 15-16.09.2017. Доповідь «Вплив 

державного тоталітаризму на 

духовну культуру (мистецтво та 

архітектуру)». 

11. Proceeding of the International 

Scientific Conference “Modern 

Metodology of Science and Education”. 

– September 18, 2017/ - Warsaw, 

Poland.- Поданий матеріал «Вплив 

політичного режиму СРСР у 1920-

1940-ві роки на архітектуру та 

містобудування України». 

 

Підготувала 3-х кандидатів 

архітектури 
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