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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; 

Systematization of the principles of the symmetrization of the architectural 

composition of the city// European science. 1-2 2017. - Pp. 3-5.  

DOI:  http // dx.doi.org/10.20534/ESR-17-1.2-3-5  Index Copernicus 

- Systematization of the architectural composition of the city. Scientific enquiry in 

the contemporary world: theoretical basics and innovative approach. FL, USA, L&L 

Publishing, 2016 – С. 79-81; Index Copernicus 

- Симетризація архітектурно-планувальної композиції містобудівних 

ансамблів на в’їздах до найкрупніших міст // Z 40 Zbiór artykułów naukowych. 

Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej " Priorytetowe obszary 

badawcze: od teorii do praktyki" (28.02.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading tour», 2017. – str 6-9; Index Copernicus 

- Порядок гармонізації архітектурно-планувальної композиції міста// 

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні [Текст]: Колективна монографія 

/ Під загальною редакцію В.П. Сопова, В.П. Мироненка. Харків: ХНУБА, 

2017. – ст. 550-556;  

- Переосмислення міст та міської політики у postCOVID світі» // «Молодий 

вчений», № 2(90) 2021. – ст. 49-56; Index Copernicus 

- The impact of the COVID-19 pandemic on the development of the city and 

major lessons for urban planning, design, and management // Oksana Panchenko, 

Viktoriia Shchurova, Kostiantyn Pokotylo, Alla Klochko, Mykhailo Kosmii and 

Olexii Klochko // International scientific-practical conference INNOVATIVE 

TECHNOLOGY IN ARCHITECTURE AND DESIGN 20-21 MAY 2021; Scopus 

- Impact of the COVID-19 pandemic on the development of artificial intelligence: 

challenges for the human rights Panchenko Oksana Klochko Olexii Klochko Alla 

Shchurova Viktoriia Dluhopolskyi Oleksandr Peker Arkadii                                                                                 



2021 11th International Conference on Advanced Computer Information 

Technologies Deggendorf, GERMANY, 15-17 September 2021; Scopus 

- The impact of modern technology on shaping objects design architectural 

environment// М V Harbar, V A Shchurova and O O Panchenko// International 

scientific-practical conference INNOVATIVE TECHNOLOGY IN 

ARCHITECTURE AND DESIGN 20-21 MAY 2021; Scopus 

- Forming expert environment for accreditation of educational programs: A case of  

Ukraine//Oleksandr Dluhopolskyi, Olena Knysh, Ihor Oleksiv, Lesia Smyrna, Oksana 

Panchenko // Knowledge and Performance Management Volume 5, 2021 Issue #1 pp. 

68-82; Scopus 

 

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; 

Симетризація архітектурно-планувальної композиції містобудівних ансамблів 

на в'їздах до найкрупніших міст: Методичні вказівки і програма завдання до 

розробки архітектурного проекту / Укладач.: О. О. Панченко – К.: КНУБА, 

2017. – 18 с. 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; ДК №015753, КНУБА Київ 2013 року. Дисертаційна робота на тему «Принципи 

симетризації розвитку архітектурно-планувальної композиції міста», 

спеціальність  18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури 

 

диплом Магістра (М20 №063293 від 29.02.2020 року). Національна Академія 



Державного Управління при Президентові України, Спеціальність ―Публічне 

управління та адміністрування‖, кафедра глобалістики, євроінтеграції та 

управління національною безпекою 

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; 

 

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); 

 

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої  

 

Експерт Експертної ради українського культурного фонду 

Фасилітатор програми Активні громадян British Council 

 

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

- Закордонне стажування «Інструменти підтримки мобільності науковців в 

фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки», 2016 р. Лодзь, Польща; 



звання ―суддя міжнародної категорії‖; - Закордонне стажування міжнародного  проекту «Інноваційний університет і 

лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини з оточенням» (Польща 2017-2018) за 

підтримки: Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства 

освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських 

ректорів – Інституту суспільства знань; співорганізатори з польського боку – 

Варшавський університет, Ягелонський університет, Фундація Artes Liberales, з 

українського – Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд 

досліджень освітньої політики», Спілка ректорів вищих навчальних закладів 

України; 

- Сертифікат учасника семінару (організатори: Erasmus+, ILID) «Розробка та 

імплементація освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейських рекомендацій та стандартів із забезпеченням якості (ESG) та 

національних стандартів вищої освіти», 2017 року; 

- Сертифікат учасника семінару (організатори: Erasmus+, ILID) «Процедури, 

інструменти та критерії в межах системи забезпечення якості вищої освіти», 

2017 року; 

- Сертифікат учасника літньої школи Google ―Цифрове громадянство та 

безпека‖, GEG Ukraine 2018 

- Сертифікат учасника зимової школи ―Європейські індикатори якості освітніх 

досліджень‖, Трускавець, 2018; 

- Сертифікат міжнародної програми ―Спеціаліст зі зведення будинків з 

близьким до нульового енергоспоживанням‖, Київ, 2018; 

- Сертифікат учасника міжнародної конференції ―Reforming European Higher 

Education – From Policy to Practice‖, DAAD, 2018; 

- Сертифікат учасника міжнародного семінару ―Академічна доброчесність у 

вищій освіті: виклики та кращі практики‖, Інститут вищої освіти НАПН 

України, 2018;  

- Сертифікат учасника кластерного семінару ―Забезпечення якості освітніх 

програм у відповідності до рекомендацій Болонського процесу, Європейського 

простору вищої освіти та законів України ―Про освіту‖, ― Про вищу освіту‖, 

Національий Erasmus+ офіс в Україні та Національна команда експертів з 

реформування вищої освіти, 2018; 

- Сертифікат учасника міжнародного інформаційного тижня програми ЄС 



Еразмус+ в Україні, 2018; 

- Сертифікат учасника ―Creativity campus‖, British Council, 2018; - Сертифікат 

слухача курсу ―Англійська для міжнародної комунікації‖, сертифікат рівня В2, 

West Finland College, Фінляндія 2018;  

- Сертифікат учасника серії тренінгів з трансферу технологій та управління 

інноваційною діяльністю, УкрІНТЕІ, МОН України, 2018;  

- Сертифікат учасника онлайн курсу ― Проектний підхід в діяльності сучасного 

закладу освіти‖, CEASC, 2019;  

- Сертифікат учасника міждисциплінарної освітньої програми ―Антикорупційні 

студії‖, НаУКМА, ACREC, 2018-2019; 

 - Сертифікат учасника тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості 

вищої освіти, Проект ―Формування мережі експертів із забезпечення якості 

вищої освіти‖, Інститут вищої освіти НАПН України, 2019; 

- Spring school ―Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian 

Experience‖, EXTECH, 2021; 

- Курс ―Як дізнатись потреби громади через локальний аналіз‖,  Польсько-

Американський Фонд Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку 

реалізує Фонд «Освіта для демократії», 2021; 

- Курс «Фінансовий менеджмент у грантових програмах», Together EU4Civil 

Society, 2021; 

- Школа "Активної Громади"- 4 Верховна Рада зсередини, USAID, Фонд Східна 

Європа, Активна громада, 2021; 

- Active Citizens Virtual Facilitator Development Workshop, 2021; 

- СЕРТИФІКАТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЕКСПЕРТА 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, тренінг для керівників експертних груп, 2021; 

- Закордонне стажування FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT 

ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN 

EXPERIENCE and has developed the educational project on the topic DIGITAL 

ACADEMY: Digital Competencies in Systematic Transformation of Science, 

Education and Lifelong Learning, 2021 

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; 

Сертифікат рівня В2 з англійської мови 

Сертифікат рівня В2 з польської мови 

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; 

Віцепрезидент Громадської Організації ―Агенція сталого розвитку громади‖ 



 

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

Досвід практичної роботи з 2003 року 

- Будівельна компанія Аквілон-СК, Київ, Україна. Посада: архітектор – 

дизайнер Період роботи: 2003-2007; 

- МНВП «Восток», Київ, Україна Посада: архітектор. Період роботи: 2007- 

2008; 

- Будівельна компанія QUEEN PALACE, ОАЕ, Посада: співзасновник, головний 

архітектор. Період роботи: 2009-2011; 

- Архітектурна майстерня ARСHEVISTA, Київ, Україна Посада: співзасновник, 

креативний директор, головний архітектор Період роботи: 2010 - до 

теперішнього часу;  


