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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Ландшафтно-планувальна і архітектурно-містобудівна організація міських територій

Початок етапу: 01-2018

Закінчення етапу: 12-2022

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: проспект Повітрофлотський, буд. 31, м. Київ, 03037, Україна

Телефон: 380442415580

E-mail: knuba@knuba.edu.ua

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

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909

Адреса: проспект Повітрофлотський, буд. 31, м. Київ, 03037, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380442415580

E-mail: knuba@knuba.edu.ua

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

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця 
НДР або безкоштовно)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування



Джерело фінансування: 7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 0.000 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Проблеми формування та перспективи розвитку архітектурно-містобудівних і ландшафтних об'єктів

Назва роботи (англ)

Problems of formation and prospects for the development of architectural, urban-planning and landscape objects

Реферат (укр)

Дослідження проблем формування та перспектив розвитку архітектурно-містобудівних і ландшафтних об’єктів в сучасних 
соціально-економічних умовах спрямоване на подальший розвиток містобудівної та архітектурної науки. В дослідженні 
розглядаються актуальні питання сталого розвитку містобудівних і ландшафтних об’єктів, гармонізації архітектурного 
середовища, впровадження нових методик в академічну підготовку студентів-архітекторів. Наукова значимість роботи 
полягає в обґрунтуванні нових понять, визначенні місця, ролі та тенденцій досліджуваних об’єктів на всіх рівнях 
планувальної організації урбанізованого середовища; розробці структурно-логічних моделей, удосконаленні методики 
проектування нових містобудівних і ландшафтних об’єктів.

Реферат (англ)

 The research that considers the problems of creation of architectural, urban planning and landscape objects and prospects of 
its further development in current social and economic conditions is aimed at the further progress of urban planning and 
architectural science. The research examines topical issues of sustainable development of urban and landscape objects, 
harmonization of the architectural environment, introduces new methods in the academic training of architectural students. 
The scientific significance of the work consists in substantiating new concepts, determining the place, role and trends of the 
studied objects at all levels of planning organization of the urban environment; development of structural and logical models, 
improvement of the design methodology of new urban and landscape objects.

Індекс УДК: 72, 711+712

Коди тематичних рубрик НТІ: 67.07.01

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Проблеми формування та перспективи розвитку архітектурно-містобудівних і ландшафтних 
об’єктів

Назва продукції (англ): Problems of creation of architectural, urban planning and landscape objects and prospects of its 
further development

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: містобудування, архітектура, ландшафтна архітектура

Опис продукції (укр): Методи, принципи, прийоми і заходи вирішення проблем формування та перспектив розвитку 
архітектурно-містобудівних і ландшафтних об’єктів.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Поліпшення стану навколишнього середовища, удосконалення академічної 
підготовки студентів-архітекторів, гармонізація архітектурного середовища міст

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Результати науково-дослідної роботи опубліковано в монографіях та в реферованих збірках



Строки впровадження: 01.201812.2022

Виробник продукції: Київський національний університет будівництва і архітектури

Споживачі продукції: професіонали і студенти в галузі архітектури та містобудування

Перспективні ринки: Україна і Європа

Права інтелектуальної власності: В Україні, належить виконавцям науково-дослідної роботи

Форми та умови передачі продукції: Навчання персоналу, публікації, лекції, впровадження в проектування, подальшу 
наукову і академічну роботу

7. Бібліографічний опис

Шебек Н.М. Проблеми відродження естетико-філософської складової в архітектурно-містобудівній діяльності. Філософія 
науки, техніки, архітектури в гуманістичному вимірі. – К.: 7БЦ, 2021. – С. 114-124. ISBN 978- 617-549-051-8

Устінова І.І. Урбо-еко-фізичні основи хвильової урбаністики. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні [Текст]: 
Колективна монографія / Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненка. Харків: ХНУБА, 2019. – С. 125 – 131.

Устінова І.І. Щільнісно залежні механізми саморегульованого розвитку регіонів. V МНПК «Регіональна політика: історія, 
політико-правові засади, архітектура, урбаністика», 22 листопада 2019 року, м. Київ. Збірник наукових праць, частина 
перша, - С. 259 – 263.

Shebek N., Timokhin V., Tretiak Y., Kolmakov I., Olkhovets O. Sustainable development and harmonization of the architectural 
environment of cities // The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and 
Economic Matters (ICSF 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, Edited by Semerikov, S.; Chukharev, S.; Sakhno, S.; Striuk, A.; Osadchyi, V.; 
Solovieva, V.; Vakaliuk, T.; Nechypurenko, P.; Bondarenko, O.; Danylchuk, H.; E3S Web of Conferences, Volume 166

Nadiia Shebek, Viktor Timokhin, Yuliia Tretiak, Ievgenii Kolmakov and Oleksandr Olkhovets. Sustainable development and 
tolerance in the socializing and resocializing of the architectural environment of cities. Second International Conference on 
Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 
2021. E3S Web of Conferences, Volume 166, id.0900. DOI: 10.1051/e3sconf/20201660900.
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8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 82

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 1



9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців
В'язовська Анна Віталіївна (к. арх.)

Колмаков Євген Олександрович

Ларіонова Мар'яна Андріївна

Носенко Ганна Андріївна

Устінова Ірина Ігорівна (д. арх., професор)

Шебек Надія Миколаївна (д. арх., професор)

Керівник організації: 

Куліков Петро Мусійович

Керівники роботи: 

Шебек Надія Миколаївна

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


