
 

Кафедра міського господарства 

ПІБ викладача Мамедов Алірза Махмуд огли 

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.  Place of Cultural Heritage in the Contemporary Image of Jarosław //  Wiadomosci 

Konserwatorskie 2022, 2022(70), pp. 64–70. 

2.  Czarny Dunajec: Selected Issues of Cultural Heritage Conservation // Wiadomosci 

Konserwatorskie, 2022, 2022(69), pp. 57–63. 

3.  Experiment in Experiencing the City // //  Defining the architectural space, 2022, 

Vol.1 pp.65-73. 

4. Deflections of vaults as a long-term cause of changing roof structure, as illustrated 

by the example of Lutheran Border Church in Leśna, Poland //Journal of Heritage 

Conservation. 2020, nr 64, s. 106-116. ISSN: 0860-2395; 2544-8870 

5. Eye-tracking study of the perception of contemporary works of architecture built in 

a historic cultural landscape on the example of german cities ////Journal of Heritage 

Conservation. 2021, nr 66, s. 172-181. ISSN: 0860-2395; 2544-8870 

6. A beautiful city: myth or truth? //  Defining the architectural space, 2021, Vol.2, 

pp.117- 124. 

7. Spatial Conditions and the Climatic Comfort of the Micro-Interior - Selected Issues 

// Journal of Environmental Science and Engineering Technology, 2020, 8, 101-106 

8. Knowledge and truth in architecture // Defining the architectural space – the truth 

and lie of architecture. 2020, Vol. 2, pp.41-47 

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  

1. Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій» на заміну ДБН 360-92** /друга редакція / У складі авторського 

колективу.   Замовлення Мінрегіонбуду України НДПІ «Діпромісто» ім, Ю.М, 



5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Білоконя. Затверджено наказом Мінрегіону від 23.04.2018 №100 Опубліковано в 

інформаційному бюлетені 5’2018 та набрав чинності 1 вересня 2018р.  Довідкове 

фахове видання.    

2. Державні будівельні норми  «Планування та забудова територій» ДБН Б.2.2-

12:2019, чинний від 2019-10-01 (на заміну ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і 

забудова територій»). / У складі авторського колективу.     Замовлення 

Мінрегіонбуду України НДПІ «Діпромісто» ім, Ю.М, Білоконя. Затверджено 

наказом Мінрегіону від 26 квітня 2019 року №104.  Набрав чинності 2019-10-01.  

Довідкове фахове видання. 

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. Сучасні інформаційні технології: Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт та практичних занять для студентів, які навчаються за 

освітньою програмою «Будівельне та містобудівне право» Уклад. А.М. 

Мамедов. Київ: КНУБА, 2021. 33 с. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Використання геопросторових даних 

для містобудівного аналізу,  освітній рівень «доктор філософії», спеціальність 

192 «Будівництво та цивільна інженерія».   

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології», 

освітній рівень «бакалавр», спеціальність 081 «Право». 

4. Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в 

містобудуванні», освітній рівень «бакалавр»,  спеціальність 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія».   

 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

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 (заступник головного редактора),   наукового видання, 

включеного до переліку фахових видань України  «Містобудування та 

територіальне планування». 

Рецензент наукового видання  «Journal of heritage conservation» (Індексується у 

Scopus) 

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”; 

1. Участь у міжнародному польсько-українському проєкті NAWA  

BPN/BUA/2021/1/00100 “ Ocena wybranych historycznych osiedli mieszkaniowych 

(w Krakowie i Kijowie), które powstały na bazie teorii ""miasta-ogrodu"" Ebenezera 

Howarda, z punktu widzenia współczesnych wymogów Eko-miasta” 

2. Участь у міжнародному проєкті  “Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa 

Badanie jakości środowiska mieszkaniowego krakowskich osiedli” Numer umowy.A-

03/421/2021/P (2021, 2022 r.). 

3. Керівник міжнародного проєкту «Школа урбаністики» 

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; 

1. Заступник голови конкурсної комісії з проведення другого туру 

Конкурсу зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» у 

2020/2021 р.р. 

2. Голова наукового комітету VIII Міжнародної студентської конференції 

Arch-Eco (Краківська політехніка, Польща) 2020 р. 



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; 

Дійсний член Академії будівництва України. 

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

1. «Фонд підтримки будівельної галузі» - віце президент – з 2017 року. 



 

 

 

наукової діяльності). 2. ТОВ «Укржитло-будінвест» 2014-2015 – виконавчий директор (за 

сумісництвом) 

3. Центр інформації та документації НАТО в Україні 2000-2013 – 

спеціаліст з інформаційних технологій. 

 


