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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; 

Статті у міжнародних науково метричних базах даних (Scopus, Web of Science):  

1.Botvinovska S., Zolotova A.,Mostovenko A., Sulimenko A. Construction of 

Hiperbolic paraboloids according to a prospective outline in the form of hyperbola. 

Journal for Geometry and Graphics. 26 (2), 207-216, 2022. 

2. Galyna V. Getun, Svitlana I. Botvinovska, Nataliia F. Kozak, Andrii V. Zapryvoda.  

Envelope Life Cycle Costing of Energy-Efficient Buildings in Ukraine // International 

Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278-

3075, Volume-8 Issue-10, August 2019, P. 2314-2321. 

3. V. Anpilogova, S. Botvinovska, A. Zolotova, A. Sulimenko. Study of the problem 

on constructing quadrics at the assigned tangent conus // Eastern-European Journal 

Enterprise Technologies, ISSN 1729-4061, 5/1 (101) 2019, P. 39-49, DOI: 

10.15587/1729-4061.2019.180859  

Статті у фахових виданнях: 

1.Ботвіновська С. І., Левіна Ж. Г., Суліменко Г. Г. Побудова гіперболічних 

параболоїдів, що мають лінію контакту з обгортаючим конусом у вигляді 

параболи. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. No 48. С. 53 – 60, 

dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.48.53-60. 

 2. Анпілогова В.О., Ботвіновська С.І., Левіна Ж.Г.,Суліменко Г.Г.Конструктивні 

властивості гіперболічного параболоїду та їх застосування при комп’ютерному 

моделюванні //Збірник наукових праць «Сучасні проблеми моделювання». 



Мелітопольський державний педагогічний університет Імені Богдана 

Хмельницького. Мелітополь, 2021,  

3. В.О. Анпілогова, С.І. Ботвіновська, А.В. Золотова, Г.Г.Суліменко. 

Комп’ютерне моделювання геометричних об’єктів до складу яких входять 

поверхні другого порядку.  Тези доповідей 22 міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми моделювання». Мелітопольський державний 

педагогічний університет Імені Богдана Хмельницького. Мелітополь, 2020. 40 с. 

С. 5–6. Опубликовано 2020-09-07.Тези_СПГМ22.pdf 

4. Botvinovska Svitlana, Vasco Sergey, Sulimenko Hanna (2019) Features of computer 

modeling of objects architecture and design, which include surfaces of rotation of 

second order. Management of Development of Complex Systems,40,102-111;  

5. Anpilogova V., Sazonov K., Sulimenko A., Sulimenko S. Comprehensive task 

Analysis of Design object modeling by outlines of revolution surfaces // Сб. статей по 

матеріалам ІІ міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. 

Європейський досвід» 12-15 листопада 2018р. Університет Аалто, Гельсінки, 

Фінляндія,С.56-64,  

6. Літошенко Г.В., Суліменко Г.Г. Деякі аспекти формування безпечного 

житлового середовища // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної 

конференції «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання», КНУБА, 

2018 р. С 83-85 

7. Анпілогова В.О., Сазонов К.О., Суліменко Г.Г., Суліменко С.Ю. Комплексний 

аналіз задачі моделювання об’єктів дизайну за лініями обрису поверхонь 

обертання // Сб. статей по матеріалам ІІ міжнародної конференції «Інноваційні 

технології в науці та освіті. Європейський досвід» 12-15 листопада 2018р. 

Університет Аалто, Гельсінки, Фінляндія С. 56-64.  



8. Літошенко Г.В., Суліменко Г.Г., Брідня Л.Ю. Організація інформаційних 

систем сучасних архітектурних об’єктів засобами кольорового кодування // 

Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування» 

Випуск 52.- К.КНУБА, 2018. С.121-127  

9. Суліменко Г.Г., Літошенко Г.В. Об’ємно-планувальні особливості житла 

мінімальної площі-ризики і перспективи // Матеріали ІІІ міжнародної науково-

практичної конференції «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання», 

КНУБА, 2017 р. С 75-78 

10. Суліменко Г.Г., Анпілогова В.О., Літошенко Г.В. Локальна деформація 

покриття мяких меблів рівноланковою сіткою як формоутворюючий засіб // Тези 

доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми 

геометричного моделювання» Україна, Мелітополь, 2017р. С.4-5. 

11. Анпілогова В.О., Суліменко Г.Г., Суліменко С.Ю.Аналіз придатності ескізно 

заданого конусу до моделювання на його основі поверхонь обертання // 

Материали XVIII международной конференции по математическому 

моделированию,посвященной 100летию со дня рождения академика 

Ю.А.Митропольского. МКММ-2017. С. 134-135 

12. Анпілогова В.О., Суліменко Г.Г., Суліменко С.Ю. Побудова площини 

симетрії конуса, дотичного до поверхні обертання, за ескізом лініі обрису // 

Вісник Херсонського національного технічного університету 3(62), том 2., 2017. 

ISSN 2078-4481 C. 337-342. 

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); 

- 

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. Г.Г. Суліменко, С.І. Ботвиновська, Г.В. Літошенко. Комп’ютерне 

проектування. Основи роботи в 3Ds MAX. Сплайнове моделювання: методичні 

вказівки,  – Київ: КНУБА, 2022. – 40 с. 

2. Підручник «Інформаційні технології в архітектурі» (друкується) 

3.Навчально-методичний посібник «Введення в 2D-графіку AUTOCAD» до 

виконання практичних робіт з дисципліни «Основи компютерних технологій 

дизайну архітектурного середовища» Київ.:  НАУ2006 

4. Навчально-методичний посібник «AUTOCAD. Тривимірне моделювання» до 

виконання практичних робіт з дисципліни «Основи компютерних технологій 

дизайну архітектурного середовища» Київ.:  НАУ2006 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Кандидат технічних наук, ДК№017716,05.01.01. прикладна геометрія та 

інженерна графіка. Тема дисертації «Автоматизована побудова викройок 

оббивки мяких меблів» 

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

 

 

 

 

 

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

 



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); 

- 

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; 

 



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; 

 



 

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). 

 


