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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; 

 

Наукові публікації у 2018-2022 роках 

1. Якубовський І. В. Громадські простори для 

студентської комунікації/ І. В. Якубовський, В. Б. 

Якубовський // Регіональна політика : історія, політико-

правові засади, урбаністика, просторове планування, 

архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-

ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – 

Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята 

міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 

р. - С. 338 - 342. - ФАХОВЕ ВИДАННЯ ISBN 978-966-457-245-1 

Режим доступу: 
http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/8389 
 

2. Якубовський І.В. ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ РАЙОННОЇ ПРЕСИ ЯК ДЖЕРЕЛА З 

ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР.: ВИПАДОК 

МАЛИНСЬКОЇ ГАЗЕТИ «ЗА БІЛЬШОВИЦЬКІ 

ТЕМПИ» /І.В. Якубовський/ ІНТЕРМАРУМ: історія, 

політика, культура. – 2020 - Вип. 8. С.61-75 

ФАХОВЕ ВИДАННЯ  ISSN 2518-7694 (Print) 

Режим доступу: 

http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/222169    

3. Якубовський І.В. Еволюція підходів влади до 

надання продовольчої допомоги / позики під час 

Голодомору 1932–1933 рр./І.В. Якубовський / 

http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8389
http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/222169


“Universum Historiae et Archeologiae” 2020. Vol. 3(28). 

Issue 2, pp. 81–93 

ФАХОВЕ ВИДАННЯ ISSN 2664–9950  (Print) 
 

Журнал зареєстровано в Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index, 2017) 

Index Copernicus International (ICV 2017 – 78,67) 

Режим доступу 

https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fistor/program_61420

4d7f19fc.pdf  

4. Yakubovskyi, І. (2021). The Genocide Intention in the 

Light of New Documents on the Holodomor of 1932 – 1933 

in Ukraine. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East 

European Historical Bulletin], 18, 127–134. doi: 

10.24919/2519-058X.18.226565 

ФАХОВЕ ВИДАННЯ ISSN 2519-058X (Print)  

Режим доступу: 

http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/226565  

Web of Science Core Collection Категорія А  

індексується в міжнародній базі даних «Index Copernicus» 
ICV 2016 50.70  

 

5. Якубовський, І. (2021). Преса в механізмі 

Голодомору 1932–1933 рр. (на прикладі районних газет 

Київської області). Київські історичні студії, (1 (12), 174-

180. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2021.120 

ФАХОВЕ ВИДАННЯ 2524-0749 (Print) 

Режим доступу: 

https://www.istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/articl

e/view/280    
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https://www.istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/280
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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 маю 

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); 

1) Якубовський В.Б.Основи проектуванння садибного житла : навч. 

посіб. /В. Б. Якубовський, І. В. Якубовський. О.О.Кайдановська– 

Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2020. – 228с . 

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; 

Конспект лекцій для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» 

Якубовський В.Б. Якубовський І.В. «Технологія архітектурно-

проектного процесу» – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2019. – 136 с 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Не маю 

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ 

про присудження наукового ступеня; 

Не маю 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад; 

Не маю 

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; 

Виконавець комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри Основ архітектури та архітектурного 

проєктування відповідно до тематичного плану КНУБА, 

тема: «Теорія та історія архітектури, типологія, 

дизайн інтер’єру, реконструкція і реставрація 

цивільних будівель» # 

Державний реєстраційний номер – 0115 U 005197. 

Науковий керівник: д-р архіт., проф. О.С. Слєпцов.  

2015-2019 рр. 

 

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 

Не проводжу 



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”; 

Не маю 

11)наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох 

років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

 

Не маю 

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; 

Російською, для іноземців 

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, 

Не маю 

 



 

 

 

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 здійснюю 

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 маю 

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); 

Не беру участі 

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 маю 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Не маю 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). 

2000 – 2001 рік 

НПФ «Галпроект», архітектор 

 



Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників Кафедри Основ архітектури та архітектурного проєктування 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

науково-педагогічного, 
педагогічного, наукового 

працівника 

Найменування посади 

Освітня кваліфікація 
(найменування закладу, 

який закінчив науково-

педагогічний, 
педагогічний, науковий 

працівник, рік 

закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр і 
найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 
дата, ким виданий диплом), 

вчене звання, за якою 
кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про досвід 
професійної діяльності (заняття) за відповідним 

фахом (спеціальністю, спеціалізацією) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій посаді (крім 
педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво (консультування) дисертації 

на здобуття наукового ступеня за спеціальністю 
(прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, здобутий, 

науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер,  дата, ким виданий диплом), 

наявність  публікацій у наукових виданнях, які 

включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection), протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  
(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі і кількість 
навчальних  кредитів 

(годин) підвищення 
кваліфікації) 

Досягнення у 
професійній 

діяльності 

(відповідно до 
пункту 38 

Ліцензійних умов 
провадження 

освітньої діяльності) 

 

Якубовський 

Ігор 

В’ячеславович 

Доцент 

Кафедри 

Основ 

архітектури 

та 

архітектурного 

проєктування  

 

Національний 

офіс 

інтелектуальної 

власності, 

начальник 

відділу 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 

2001, 

Архітектура 

будівель та 

споруд, Магістр 

архітектури 

 

Кандидат 

архітектури, 

18.00.01 –  

Теорія 

архітектури, 

реставрація 

пам’яток 

архітектури 

«Розвиток 

архітектури 

садибного житла 

Львова кінця 

XVIII - початку 

XXI століть» 

ДК 031126 

2015 

Атестат ВАК 

України 

 

На рівні «Бакалавр» 

1.Архітектурне проєктування:  

2 курс (практичні заняття) 

 

На рівні «Магістр» 

за спеціалізацією – «АБС: 

інноваційна архітектура» 

2.Виробнича практика (проєктна): 5 

курс 

 

 

 

 

Працює на 

кафедрі ОААП 

з 20.09.2018 р. 

1 

3 

8 

 

 


