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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; 

1. Ustinova I. Ukraine and the world: ecosystem aspects of the manifestation of 
fundamental laws of development // Promising scientific researches of Eurasian 
scholars ‘2022, Sworld-Us Conference Proceedings, 1 (usc13-01), р. 27–33. (Index 
Copernicus, Google Scholar) https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-13-01-014  

2. Устінова І.І., Плешкановська А.М. Урбіцид та повоєнне відновлення 
житлової забудови міст України: досвід та перспективи // Міжнародний 
науковий журнал «Грааль науки» | № 23 (12, 2022) рр. 463 – 471. (World of 
Paper, Index Copernicus, Google Scholar, OUCI) https://doi.org/10.36074/grail-of-
science.23.12.2022.82 

3. Dyomin M., Panchenko T., Ustinova I. Transformation of the Ukrainian cities 
within post-Chornobyl and Post-totalitarian ‘transitional’ period // Transfer of 
Innovative Technologies, Vol.4, № 2, 2021. р. 3 – 15. (Index Copernicus, Google 
Scholar) DOI: https://doi.org/10.32347/tit2021.42.0101 

4. Устінова І.І., Дьомін М.М., Айлікова Г.В Реінтеграція зони відчуження 
Чорнобильської АЕС на базі комплексу проектно-планувальних робіт // 
Український географічний журнал 2020. №4 (112). С. 11-18. 
DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.011 SCOPUS 

5. Ustinova I.I., Trakhtengertz Gr. Public Health and Air Pollution in the Context of 
Sustainable Urban Development/ Archiv Euromedica 2020, vol. 10, num. 1. Р.6-11 
http://dx.doi.org/10.35630/2199-885X/2020/10/1 Web of Science 

6. Ustinova I.I., Trakhtengertz Gr. Health Risks Associated with Waste Accumulation 
in the context of Environmental Laws of Development/ Archiv Euromedica 2019, 
vol. 9, num. 1. Р. 15-17 https://doi.org/10.35630/2199- 885X/2019/9/1/15 Web of 
Science 

7. Ustinova І. Urban-Planning Aspects of Stability Theory Ecologic-Urban Planning 
Systems / Iryna Ustinova // Transfer of Innovative Technologie. International 

https://www.proconference.org/index.php/usc/issue/view/usc13-01
https://www.proconference.org/index.php/usc/issue/view/usc13-01
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https://doi.org/10.35630/2199-%20885X/2019/9/1/15


Scientific Journal.  – 2018. Vol. 1 (1). -Р.5-16. Index Copernicus 
https://doi.org/10.31493/tit1811.0101   

8. Ustinova І. Fractality of Concentric Structures in Space of Ecologic-Urban 
Planning Systems / Iryna Ustinova //  Underwater technologies. Industrial and civil 
engineering. - 2017. No 6, 33-42. (Index Copernicus, Ulrichs web, Research Bible, 
Get CITE, JOUR Info, The Global Impact Factor, Scientific Indexing Services, 
Google academy). https://doi.org/10.26884/1707.1902 

9. Устінова І.І., Айлікова Г.В. Ландшафтне планування як екологічна основа 
територіального планування // Містобудування та територіальне планування: 
Наук. -техн. збірник. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 70. – С. 574-588. Фахове 
видання 

10. Устінова І.І. Метод оціночно-балансуючих сигнатур у прийнятті 
містобудівних програм сталого розвитку // Сучасні проблеми архітектури та 
містобудування: Наук. –техн. Збірник. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 47. - С.413-
419. Фахове видання 

11. Устінова І.І. Гравітація міст в екологічному просторі // Сучасні проблеми 
архітектури та містобудування: Наук. -техн. збірник. – К.: КНУБА, 2017. – 
Вип. 48. - С.283-289. Фахове видання 

12. Устінова І.І. Фрактальність концентричних просторових структур у 
контексті сталого розвитку еколого-містобудівних систем // Містобудування 
та територіальне планування: Наук. –техн. Збірник. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 
64. - С.405-412. Фахове видання 

13. Устінова І.І. Гравітаційні процеси в екологічному просторі урбанізації // 
Проблеми теорії і історії архітектури України : збірник наукових праць. – 
Одеса: Атлант, 2017. – Вип. 17 – С. 23-30. 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; 

Не має 

3)наявність виданого підручника чи навчального 
посібника (включаючи електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше  
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

Абизов В., Камьонка Л., Сафронова О., Устінова І. Формування збалансованого 
(сталого) архітектурного середовища (Kształtowanie zrównoważonego środowiska 
architektonicznego). Monografia, Architektura 17. Politechnika Swietokrzyska: Kielce, 
Poland, 2022. - 201 с. ISBN: 978-83-66678-21-7  

https://doi.org/10.31493/tit1811.0101
https://doi.org/10.26884/1707.1902


(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Розділи/підрозділи автора: - С. 30 – 37; 56 – 85. 
 

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. Устінова І.І., Айлікова Г.В. Концептуальне моделювання Екополісу.  
Методичні рекомендації.  Київ: КНУБА, 2020. - 24 с. 

2. Устінова І.І., Козятник І.П. Оцінка та регулювання теплового режиму 
мікроклімату житлових територій засобами містобудування та ландшафтної 
архітектури. Методичні рекомендації.  Київ: КНУБА, 2020. - 24 с. 

3. Проривні технології в економіці і бізнесі (Досвід ЄС та практика України у 
світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій). Колектив Авторів. Навчальний 
посібник за ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника. – Суми: Сумський державний 
університет, 2020. - 190 с. 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Не має 

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

Не має 

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

Опонування / рецензування дисертацій: 
1.  Соснова Н.С. «Теоретико-методологічні основи формування громадських 

просторів міст України» на здобуття наукового ступеня доктора архітектури у 
Спеціалізованій вченій раді Д 35.052.11 в Національному університеті 
“Львівська політехніка» від “23” квітня 2021.  

2.  Покладок О.В. «Архітектурно-планувальна трансформація рекреаційних 
систем приміських зон великих міст (на прикладі міста Львова)» на здобуття 
наукового ступеня кандидата архітектури у Спеціалізованій вченій раді Д 
35.052.11 в Національному університеті “Львівська політехніка» від “12” травня 
2021. 

3.  Герич К.І. «Принципи формування архітектури інноваційних центрів зайнятості 
населення»  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 – 
Архітектура та будівництво, спеціальності 191 – Архітектура та містобудування 
у разовій Спеціалізованій вченій раді ДФ 07 Київського національного 
університету будівництва і архітектури від “17” січня 2023. 

8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або відповідального виконавця 

1. Проект «Програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду в місті Києві» – відповідальний виконавець 
розділів з архітектурно-планувальної типології  кварталів (мікрорайонів) 



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; 

застарілого житлового фонду та порівняльного аналізу можливих методів їх 
комплексної реконструкції (аналіз світового досвіду) дослідно-аналітичної 
частини (Інститут Урбаністки, м. Київ, 2020); 

2. Цільова програма забезпечення сталого розвитку населених пунктів України 
(відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України) –  
відповідальний виконавець розділу з еколого-містобудівного обґрунтування 
параметрів, кордонів та стратегій екологічно стійкого (збалансованого) розвитку 
областей України (Інститут Урбаністки, м. Київ, 2005). 

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); 

1. Голова експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх 
послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
Містобудування Спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі 
знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному 
університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. Травень 2018; 

2. Голова Державної екзаменаційної комісії кваліфікаційного рівня вищої освіти 
«бакалавр» (перший випуск) у Приватній установі вищої освіти «Київський 
міжнародний університет» спеціальність 191 «Архітектура та 
містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» (2020). 

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

1. Експерт в галузі знань «Архітектура» Світового Рейтингу Університетів у 
2023 році за версією журналу Times Higher Education (THE's World University 
Rankings 2023) Лондон, Велика Британія (2023); 

2. Член редакційної колегії збірників наукових праць: International simposium 
“Environmental and engineering aspects for sustainable living” Euro-eco-
Hannover. Germany (2016, 2018, 2020); 

3. Проект ПРООН «Імплементація принципів сталого розвитку та Конвенцією 
Rio у містобудівне законодавство України» – участь в якості експерта та 
виконавця SWOT аналізу рівня екологізації нормативно-законодавчої бази 
України в галузі містобудування (2014); 



4. Проект Світового банку «Питання адаптації до змін клімату в Україні» – 
участь в якості експерта та виконавця презентації підрозділу «Стійкий 
розвиток у контексті глобальних змін клімату» (2010); 

5. Спільний українсько-японський науковий проект «Сприйняття радіаційних 
ризиків населенням України» (ГУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. 
О.М. Марзєєва Національної академії Медичних наук України» та «Atomic 
Bomb Disease Institut, Nagasaki University») – участь  у якості експерта та 
організатора від Київського національного університету будівництва та 
архітектури при анкетуванні студентів та їх батьків (2009-2010). 

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

Не має 

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; 

Не має 

13)проведення навчальних занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не менше  
50 аудиторних годин на навчальний рік; 

Не має 

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 

Керівництво Магістерською роботою Мацьохи Аліни Сергіївни на тему «Методи 
ревалоризації центральних зон великих міст України (на прикладі майдану 
Незалежності в місті Хмельницькому)», яка отримала диплом першого ступеню 
на Всеукраїнському конкурс-огляді дипломних проектів випускників 
архітектурних шкіл України 22-26 жовтня 2018 в м. Полтава. 
 



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); 

Не має 

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

Не має 

17)участь у міжнародних операціях з підтримання Не має 



 

 

 

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); 

Не має 

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

1. Почесний доктор архітектури Міжнародного Університету Ватикану «Pro 
Deo» (Ватикан); 

2. Дійсний член Міжнародної Академії Економічних та Соціальних наук (Рим, 
Італія); 

3. Дійсний член Європейської Академії Природничих наук (Ганновер, 
Німеччина). 

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

Державний інститут проектування міст ("ДІПРОМІСТО"), в наш час - Державне 
підприємство "Український державний науково-дослідний інститут 
проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя (1985 – 1989). 


