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

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

18 публікацій 

1. Leshchenko N. Methodology of determining the genetic code of the city: a 

basis for restorative and reconstructive transformations in its historical center. 

Wiadomosci Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. Warszawa, 2022. № 

69. Р. 7 – 14. (SCOPUS) 

2.  Holovatiuk A., Leshchenko N. Objects-memes in the activation and 

architectural organization of urban public spaces that evoke positive emotions in a 

person (on the examples of a city square and a park). Landscape Architecture and Art. 

Elgava, 2022. Vol. 20. No. 20. Р. 73 – 81. (SCOPUS, Web of Science) 

3. Лещенко Н. А. Принцип «відповідності» в комплексному процесі 

реставраційно-реконструктивних трансформацій. Містобудування та 

територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2022. Вип. 79. С. 226–

235. (Фахове видання) 

4. Лещенко Н. А. Принцип «цілісності» у комплексному процесі 

реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів міст. 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. – техн. збірник. Київ, 

2022. Вип. 62. С. 50 – 60. (Фахове видання) 

5. Leshchenko N. Contextuality is a condition for preserving the uniqueness of a 

historical city. Architecture City Engineering Environment. Gliwice, 2021. Vol. 14 

(3). P. 17 – 25. (Web of Science) 

6. Лещенко Н. А. Методи комплексного процесу реставраційно-

реконструктивних трансформацій. Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 61. С. 80 – 93. (Фахове 

видання) 

7. Лещенко Н. А. Загальні принципи комплексного процесу реставраційно-

реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст. Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 

59. С. 203 – 214. (Фахове видання) 

https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/


8. Лещенко Н. А. Комплексний процес реставраційно-реконструктивних 

трансформацій. Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. 

збірник. Київ, 2021. Вип. 76. С. 138–149. (Фахове видання) 

9. Leshchenko N., Tovbych V. Revived degraded monuments of fortification 

architecture – potential for the historical small towns development. Budownictwo i 

Architektura. Lublin, 2020. Vol. 19 (1). P. 47 – 54. 

10. Leshchenko N., Tovbych V. Modern approaches to the revitalization of 

historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Journal of 

Heritage Conservation. Warszawa, 2019. № 60. Р. 51 –58. (SCOPUS). 

11. Лещенко Н. А., Гулей Д. В. Регенерація житлового кварталу 

Подільського району в контексті  історичної забудови міста Києва. 

Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2019. 

Вип. 69. С. 225 –234. (Фахове видання) 

12. Leshchenko N., Holovatiuk A. Inclusive public space as the result of modern 

functional adaptation of architectural monuments. Current issues in research, 

conservation and restoration of historic fortifications: collection of scientific articles. 

Chelm, 2018. № 10. Р. 78 –86. 

13. Leshchenko N.  Renovation - new life for old buildings. Przestrzen 

Urbanistyka Architektura. Krakov, 2018. Vol. 2. P. 135 – 146. 

14. Лещенко Н. А. Ревалоризация как реставрационная трансформация для 

создания качественной городской среды исторического малого города. Вестник 

Брестского государственного технического университета. Строительство и 

архитектура: науч. – теоретич. журнал. Брест, 2018. № 1 (109). С. 7 – 10. 

(Фахове видання) 

15. Leshchenko N.  New buildings in the historical urban environment. 

Architectural Studies. L’viv, 2018. Vol. 4, No 1. P. 45–52. (Фахове видання) 

16. Лещенко Н. А. Реконструктивні трансформації забудови історичного 

центру малого міста (на прикладі площі пам’яті в місті Бар Вінницької області). 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура: 

збірник наукових праць. Львів, 2018. № 893. С. 59 – 66. (Фахове видання) 

17. Лещенко Н. А. Модель ревалоризації історичного центру смт. 

Меджибіж. Архітектурний вісник КНУБА: наук. – вироб. збірник. Київ, 2018. 

Вип. 14-15. С. 163 – 167. (Фахове видання) 

https://www.scopus.com/


18. Лещенко Н. А. Об’єкти – перформанси  в моделі ревалоризації 

історичних центрів  малих міст. Містобудування та територіальне планування: 

наук. – техн. збірник. Київ, 2018. Вип. 66. С. 365 –369. (Фахове видання) 

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

- 

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

1. Лещенко Н. А. Методологія визначення «генетичного коду» міста та історико-

архітектурної цінності його історичного середовища - підоснова для здійснення 

реставраційно-реконструктивних трансформацій в ньому. Методологія збереження і 

регенерації історичного міського середовища: колективна монографія. Львів-Київ, 2022. 

С. 64-82. 

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

1. Лещенко Н. А. Методика визначення «генетичного коду» історичного міста і 

ступеня цінності забудови його історичного центру: [методичні рекомендації]. Київ, 2021. 

18с.  

2. Лещенко Н. А. Методика детермінації ступеня деструкції історичного центру міста:  

[методичні рекомендації]. Київ, 2021. 18с.  

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Доктор архітектури, 18.00.01 -  Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури; 

«Методологічні основи реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних 

центрів малих міст»; диплом ДД №010698, від 9.02.2021 на підставі рішення Атестаційної 

колегії МОН України 

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

Науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за 

спеціальністю 18.00.01 -  Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури Гусєва 

Микити Олександровича «Принципи формування та розвитку відкритих просторів міст», 

рік захисту – 2021. диплом ДК №060878, від 29.06.2021 на підставі рішення Атестаційної 

колегії МОН України 

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

Постійні спеціалізовані вчені ради: 

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.056.02 Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Разові спеціалізовані вчені ради: 



1. ДФ 26.056.014 (у Київському національному університеті будівництва і 

архітектури, 2021 р.) - рецензент 

2. ДФ 02 (у Київському національному університеті будівництва і архітектури, 

2022 р.) – рецензент 

3. ДФ 05 (у Київському національному університеті будівництва і архітектури, 

2022 р.) – рецензент 

4. ДФ 07 (у Київському національному університеті будівництва і архітектури, 

2022 р.) – голова ради 

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

Член редакційної колегії наукового фахового видання категорії В: 

1. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, Київський національний 

університет будівництва і архітектури; 

 

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

Член експертної ради МОН з питань  атестації наукових кадрів з 

архітектури, будівництва та цивільної безпеки (наказ МОН №1092 від 

02.12.2022) 

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

- 

11)наукове консультування підприємств, установ, - 



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

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

1.  Кисельов М. Д., Лещенко Н. А. До питання збереження, відновлення та активізації 

історичних замків. Матеріали Міжнародного науково-технічного форуму: «Архітектура 

та будівництво: відновлення України. Наука, технологія, практика». Київ, 2022. С. 209 – 

210. 

2. Лещенко Н. А. К вопросу реставрационно-реконструктивных трансформаций в 

контексте устойчивого развития исторических малых городов. Збірник наукових праць за  

матеріалами ІV Міжнародної українсько-азербайджанської науково-практичної 

конференції: «Building Innovations - 2021». Полтава - Баку, 2021. С. 276 – 278. 

3. Лещенко Н. А. До питання моделювання комплексного процесу реставраційно-

реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст. Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції: «Інноваційні технології в архітектурі і 

дизайні». Харків, 2021. С. 461 – 462. 

4. Кудіна І. В., Лещенко Н. А. До питання «оживлення» занедбаних історичних 

будівель. Матеріали Міжнародного науково-технічного форуму: «Архітектура та 

будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика». Київ, 2021. С. 181 – 182. 

5. Лещенко Н. А., Коваль О.В. До питання архітектурної організації нових будівель- 

вставок в історичній забудові міст. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції: «Архітектура історичного Києва. Історія – теорія – практика». Київ, 2020. С. 

95 – 96. 

6. Лещенко Н. А., Сальник Б.П. До питання реновації масової житлової забудови 

другої половини ХХ століття. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції: «Архітектура історичного Києва. Історія – теорія – практика». Київ, 2020. С. 

97 – 98. 

7. Leshchenko N. Scientific research - basis of competent projects of reconstruction of 

historical environment. Materials of the VIII International scientific conference from the series: 

«Phenomena of borderland». Szczecin, 2019. P. 30. 

8. Лещенко Н. А. До питання ревалоризації історичного міського середовища. 

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного 

Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів». Київ, 2018. С. 74 – 76. 

13)проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін - 



іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в 
обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

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

1. Керівництво студентом, який став лауреатом у Національному 

архітектурному студентському конкурсі STEEL FREEDOM, 2018р., Київ. 

2. Керівництво студентами, чиї магістерські роботи зайняли І та ІІ місця у 

Всеукраїнському конкурсі студентських дипломних робіт у 2018 р. 

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце III—
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

- 



 

навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — 
членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) рівня); 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

З 1999 р. по 2013 (основне місце роботи), з 2013р. по теперішній час (за 

сумісництвом) – головний архітектор проектно-будівельної фірми «АРДІС». 

Кваліфікаційний сертифікат архітектора АА №004986. 


