
Кафедра_____Теорії архітектури___________________________ 

ПІБ викладача____Пекер Аркадій Йосипович_______________________ 

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. Пекер А. Й., Іванченко А. С. Основные пути повышения 

энергоэффективности жилых зданий и возможность дальнейшего развития 

применения инновационных энергосберегающих технологий в строительстве / 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування К. КНУБА –, №47,.2017, 

10/5с. 

2. Пекер А. Й., Долгова А.В. Модернізація архітектурного образу 

залізничного комплексу / Сучасні проблеми архітектури та містобудування К. 

КНУБА –, №49,.2017, 6/3с. 

3. Ель Алжі Омар, Пекер А. И. Формування торгово-розважальних центрів 

як територіальних об'єктів./ Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 

К., КНУБА, вип.. 50, 2018. 4/2 

4. Малишенко О.А., Пекер А.Й. Комунальне житло нового типу, як 

відповідь на сучасні соціально-економічні./ Архітектурний вісник КНУБА, К., 

КНУБА, вип.. 14-15, 2018  

5. Васильківська М.О., Пекер А.Й. Формоутворення архітектури будівель 

рекреаційних гірськолижних комплексів на прикладі світового досвіду./ Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування К. КНУБА –, №52,.2018, 6/3с. 

6. Шкварок О. Л., Пекер А. Й. Досвід проектування 

туристичнорекреаційних комплексів за принципами «зеленої архітектури». / 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування К. КНУБА –, №52,.2018, 6/3с. 

7. Ліпандін О. В., Пекер А. І. Апарт-готель як сучасний вид житла./ 

Архітектурний вісник КНУБА, К., КНУБА, вип.. 17-18, 2019 

8. 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  021 11th 

International Conference on Advanced Computer Information Technologies 

https://drive.google.com/open?id=1X9J3eV2Qki0pqcd2lZJJUn66n_2GlFV7


Deggendorf, GERMANY, 15-17 September 2021 (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); 

Курсове архітектурне проектування . Теоретичні основи: навчальний посібник / 

Л.М. Ковальський та ін..; за заг. ред.. Л.М. Ковальського і Н.М. Шило. – Київ: 

КНУБА, 2018. – 114.  Власний внесок  10 с. 

 

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; 

―Проектування багатоквартирних житлових будинків з використанням 

модульних елементів індустріального виробництва‖ Методичні рекомендації до 

виконання курсової роботи для студентів 5 курсу спеціальності 191 

«Архітектура та містобудування» спеціалізації «Архітектура будівель і споруд» 

/ [І.Л. Кравченко, С. І.Нівін, А. Й. Пекер];  Київ 2022  - 28стр. Власний внесок  

10 с. 

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; 

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; 

1. Тенденції розвитку модульних житлових будинків Пекер А. Й., 

Петренко А. Р. IV Международная научно-практическая конференция 

―PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT‖, 3-4 февраля 2020 

года Львов, Украина https://sci-

conf.com.ua/wpcontent/uploads/2020/11/PRIORITY-DIRECTIONSOF-SCIENCE-

AND-TECHNOLOGYDEVELOPMENT-22-24.11.20.pdf  

2. Фактори, що впливають на формування модульних житлових будинків в 

екстремальних умовах.   Пекер А. Й., Петренко А. Р. ―ABSTRACTS OF 1 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENSE‖ march 29-

31,2020, ATHENS 2020( стр237-242) 

3. Орендне житло як новий напрям в житловий політиці країни Пекер А. 

https://sci-conf.com.ua/wpcontent/uploads/2020/11/PRIORITY-DIRECTIONSOF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGYDEVELOPMENT-22-24.11.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wpcontent/uploads/2020/11/PRIORITY-DIRECTIONSOF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGYDEVELOPMENT-22-24.11.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wpcontent/uploads/2020/11/PRIORITY-DIRECTIONSOF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGYDEVELOPMENT-22-24.11.20.pdf


Іванова І. - VI міжнародна науково-практична конференція " Архітектура 

історичного Києва: історія - теорія - практика"20 листопада 2020р. КНУБА 

http://www.knuba.edu.ua/?p=86211 1 

4. Архітектурно-планувальна організація центрів реабілітації українських 

військовослужбовців Самойлович В.В., Пекер А.Й., Голубов В.О. Історія, теорія 

та практика розвитку архітектурно містобудівного середовища: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ: КНУБА, 2020 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wpcontent/uploads/2020/04/ТЕЗИ-

конференціїТА_ДАС_2020.pdf 

         5. PROBLEMS OF CONSTRUCTION AND RENOVATION OF AFFORDABLE HOUSING 
IN UKRAINE AFTER THE LIBERATION WAR-2022O /Olena Oliynyk, Professor, Doctor 
of Architecture, NAFAA ,Arkady Peker, Associate Professor, KNUCA,// 2022, Kyiv, 
Ukraine 

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 

Керівництво студенткою Іванченко А, що отримала Диплом першого ступеня на 

25 конкурсі дипломних робіт випускників архітектурних та художніх 

спеціальностей вищих навчальних закладів України 2016 рік 

 

Керівництво студенткою Пелих Г., що отримала Диплом першого ступеня на 25 

конкурсі дипломних робіт випускників архітектурних та художніх 

спеціальностей вищих навчальних закладів України 2016 рік 

 

Керівництво студентами, які перемогли в українському турі міжнародного 

студентського конкурсу з архітектури  ―MULTI COMFORT STUDENTS 

CONTEST 2020‖ Saint-Denis, Париж, Франція  

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wpcontent/uploads/2020/04/ТЕЗИ-конференціїТА_ДАС_2020.pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wpcontent/uploads/2020/04/ТЕЗИ-конференціїТА_ДАС_2020.pdf


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; 

1 5)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; 

Член Спілки Архітекторів України.  

Член Архітектурної Палати НСАУ 

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

Закінчив в 1971 році Азербайджанський політехнічний інститут, архітектурний 

факультет. 

З 1971р. працював в інституті ГІПРОМорНафта в м. Баку, потім був 

переведений до Києва, з 1973 працював в ГІПРОНДІНафта в м. Києве, а з 

1976р. до 1996р. в КиївЗНДІЕП, де пройшов шлях від старшого архітектора до 

керівника майстерні. 

         Реалізовані проекти: житлові будинки більш ніж в 30 містах СРСР: 

зональна серія типових проектів для м. Жанатас (Казахстан); серія 4-поверхових 

панельних і монолітних житлових будинків в м. Кіровакан (Арменія); 5-9-

поверхові житлові будинки для будівництва на території КВО;  20-22-

поверховий каркасно-монолітний будинок з підземним паркінгом в 20 мкр 

Деснянського району м. Києва тощо.  


