
Кафедра___ Містобудування __________ 

ПІБ викладача Шебек Надія Миколаївна 

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. Shebek N., Timokhin V., Tretiak Y., Kolmakov I., Olkhovets O.. Sustainable development and 
tolerance in the socializing and resocializing of the architectural environment of cities. Second 
International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and 
Economic Matters (ICSF 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 2021. // Edited by S. 
Semerikov, S. Chukharev, S. Sakhno, A. Striuk, A. Iatsyshyn, S. Klimov, V. Osadchyi, T. 
Vakaliuk, P. Nechypurenko, O. Bondarenko and H. Danylchuk (Eds.). E3S Web Conf. 
Volume 280, 2021, article number 04009. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128004009 Scopus 
https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_04009/e3sconf_icsf2021_04009.
html 

2. Shebek N., Timokhin V., Tretiak Y., Kolmakov I., Olkhovets O. Sustainable development and 
harmonization of the architectural environment of cities / The International Conference on 
Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), 
Kryvyi Rih, Ukraine, Edited by Semerikov, S.; Chukharev, S.; Sakhno, S.; Striuk, A.; Osadchyi, 
V.; Solovieva, V.; Vakaliuk, T.; Nechypurenko, P.; Bondarenko, O.; Danylchuk, H.; E3S Web of 
Conferences, Volume 166, id.09001 Scopus https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.
html 

3. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Третяк Ю.В. Включеність етнічного районування в сталий 
розвиток регіонів України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. 
збірник. – Вип. 62. – К.: КНУБА, 2022. – С. 113–123. DOI: 10.32347/2077-3455.2022.62.113-
123 http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/255288/252478 

4. Третяк Ю.В., Тімохін В.О., Шебек Н.М., Третяк М.Е. Проблеми ревіталізації сільських 
поселень України в контексті сталого розвитку Містобудування і територіальне 
планування: наук.-тех. збірник. – К.: КНУБА. – 2022. – Вип. 79. – С. 420-433. 
DOI: 10.32347/2076-815x.2022.79.420-433 http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/256535/253594 
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5. Шебек Н. М. Теорія гармонізації архітектурного середовища: передумови формування і 
орієнтири розвитку // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Серія 
«Архітектура» / Відп. ред. Б.С. Черкес. Т. 1, Вип. 2s. – 2019. – С.102-108. 
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49919 

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. Шебек Н.М. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання на тему: 
«Художня програма формоутворення урбанізованого середовища за темою випускної 
кваліфікаційної роботи» з навчальної дисципліни «Естетика містобудування» для студентів 
6 курсу, які навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», 
спеціалізацій «Містобудування. Архітектурно-містобудівне проектування», 
«Містобудування. Архітектурно-ландшафтне проектування». – К.: КНУБА, 2019. – 24 с. 

2. Шебек Н.М. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики та 
індивідуального завдання із збору і аналізу вихідних матеріалів до магістерської роботи 
для студентів 6 курсу, які навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та 
містобудування», спеціалізацій «Містобудування. Архітектурно-містобудівне 
проектування», «Містобудування. Архітектурно-ландшафтне проектування». – К.: КНУБА, 
2019. – 16 с. 

3. Шебек Н.М., Рябець Ю.С. Основи дизайну архітектурного середовища. Завдання та 
методичні вказівки до практичних занять / уклад.: Н.М. Шебек, Ю.С. Рябець – К.: КНУБА, 
2020. – 16 с. 

5)захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня; 

– 

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49919


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; 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.056.02. 

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; 

1. Виконання функцій  керівника науково-дослідної роботи  кафедри містобудування за 
темою «Проблеми формування та перспективи розвитку архітектурно-містобудівних і 
ландшафтних об’єктів», № держреєстрації 0117U005341. Підставою до виконання є наказ 
КНУБА №225 від 25.05.2018; термін виконання – з січня 2018 по грудень 2023 р. 

2. Член редакційної колегії науково-технічної збірки «Сучасні проблеми архітектури і 
містобудування» (Україна). 

3. Член редакційної колегії  наукового періодичного видання Transfer of Innovative 
Technologies (Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія) (Україна). 

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 9-й Міжнародній науковій конференції зі сталого розвитку в енергетиці та 
навколишньому середовищі та проходження міжнародної науково-педагогічної практики 
16.05-30.07.2022 (УКРАЇНА – ЛАТВІЯ – ПОЛЬЩА – ТУРЕЧЧИНА), 180 год. 
СЕРТИФІКАТ №ID22907203 

2. Участь у проекті міжнародної академічної мобільності Erasmus + (KA107 - F5E6D489) 
2019-2022 роки 

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, 

1. Керівництво студентом, який став переможцем на І етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 н.р. зі 
спеціальності 191 "Архітектура та містобудування", м. Київ. (студент гр. 61-А 
Туровець О.). 

2. Керівництво студенткою, яка стала переможцем на І етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 н.р. зі 
спеціальності 191 "Архітектура та містобудування", м. Київ. (студент гр. 51-А 
Яковенко В.). 

3. Керівництво студенткою, яка стала переможцем на І етапі Всеукраїнського конкурсу 



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; 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 н.р. зі 
спеціальності 191 "Архітектура та містобудування", м. Київ. (студент гр.51-Б Романюк А.). 

4. Керівництво студенткою, яка стала переможцем на І етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 н.р. зі 
спеціальності 191 "Архітектура та містобудування", м. Київ. (студент гр. 51-Б 
Шевченко А.). 

5. Керівництво студенткою, яка зайняла призове місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р. зі 
спеціальності 191 " Архітектура та містобудування ", м. Харків, березень 2020 р. (Диплом 
ІІI ступеню по секції "Реставрація пам`яток архітектури та містобудування і реконструкція 
об`єктів архітектури", студентка гр. 61-А Марценюк П. В.). 

6. Керівництво  студенткою, яка отримала Гран-прі на Всеукраїнському огляді-конкурсі 
дипломних робіт: Барандич Я. Р. (Рівне, 2019 р.) 

7. Керівництво студентом, який отримав дипломи І ступеню на Всеукраїнському огляді-
конкурсі дипломних робіт: Приходько Є. М. (Рівне, 2019 р.) 

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). 


