
          Кафедра Організації та управління будівництвом 
          ПІБ викладача Зельцер Роберт Якович 

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; 

11 публікацій: 

1. Zeltser, R. Organization of Supervision over Construction Works Using Uavs and 
Special Software./ Tugay, A., Zeltser, R., Kolot, M., and Panasiuk, I. // Nauka 
innov. 2019, 15(4/)/ - P:21-28 https://doi.org/10.15407/scin15.04.023 Journal is 
included into the scientometric database of the Web of Science. Journal is 
included into the Scopus scientometric database. ISSN 2409-9066 (Print) ISSN 
2413-4996 (Online)  

2. Zeltser, R. Digiatal Transformation of Resource Logistics and Organizational and 
Structural Support of Construction. / Zeltser, R., Bielienkova,  O., Novak E., and 
Dubinin D. // Nauka innov. 2019, 15(5/)/ - P:34-46 
https://doi.org/10.15407/scine15.05.034 Journal is included into the scientometric 
database of the Web of Science. Journal is included into the Scopus scientometric 
database. ISSN 2409-9066 (Print) ISSN 2413-4996 (Online)   

3. Зельцер Р.Я., Колот М.А., Панасюк І.О. Практика застосування дронів при 
реалізації будівельних проектів в Україні. Зб. наук. праць «Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових 
відносин». – Вип.35. – С.151–154. –К.: КНУБА, 2018. 

4. Зельцер Р.Я. Improvement of organizational and technological decisions of 
building production and remote control of construction projects using UAV. / 
Robert Zeltser, Maksim Kolot, Ivan Panasyuk.  // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. 
наук. праць. -Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. 
Технічний. - С. 46-53.  ISBN 978-617-7748-27-3. 



5. Тугай А.А., Зельцер Р.Я., Колот М.А., Панасюк И.О.  Организация контроля 
выполнения строительных работ с использованием дронов и специального 
программного обеспечения. Національна академія наук України. Науково -
практичний журнал «Наука та інновації». Том 15*4*2019. С. 23-32. Видання 
віднесене до переліку наукових фахових видань України (фізико-
математичні, технічні та економічні науки).  ISSN 2409-9066. 

6. Р.Я. Зельцер, О.Ю. Бєлєнкова, Д.В. Дубінін, Є.В. Новак. Цифрова 
трансформація процесів ресурсно -логістичного та організаційно-
структурного забезпечення будівництва. Національна академія наук 
України. Науково - практичний журнал «Наука та інновації». Том 
15*5*2019.  С. 38-50. Видання віднесене до переліку наукових фахових 
видань України (фізико-математичні, технічні та економічні науки).   ISSN 
2409-9066. 

7. Р.Я. Зельцер, М.М. Столяр. Вдосконалення валютного законодавства та 
лібералізація валютного ринку в Україні. // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. 
наук. праць.-Київ: КНУБА, 2020. - Вип. 44, економічний.  С. 80-88.  ISBN 
978-617-7748-27-3. 

8. Р.Я. Зельцер. Інституціональне середовище як передумова  удосконалення 
технологічних процесів будівництва. // Шляхи підвищення ефективності 
будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. - 
Київ: КНУБА, 2020.- Вип. 45 С. 46-56. 

9. Зельцер Р.Я., Колот М.А., Панасюк І.О. Використання безпілотних 
літальних апаратів для контролю виконання робіт на розосереджених 
об’єктах будівництва та шляхи їх подальшого впровадження в будівництві в 
Україні. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин: зб. наук. праць. - Київ: КНУБА, 2021.- Вип. 
48, технічний.   

10. Р.Я. Зельцер, Д.В. Дубінін. Організація будівництва за участі іноземних 



суб’єктів господарювання. Для студентів спеціальностей 192 «Будівництво і 
цивільна інженерія», 073 «Менеджмент» та 101 «Екологія». К.: 
«Видавництво Людмила», 2021. 180с. Видання 2е. Перероблене і доповнене. 
ISBN 978-617-7974-61-0.  

11. Зельцер Р.Я., Колот М.А., Панасюк І.О. Удосконалення організаційної 
роботи із здійснення архітектурно-будівельного контролю. Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових 
відносин. 2022. № 49 (1). С. 98-107. 

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); 

3 публікації, зокрема: 

1. Організація будівельної діяльності: підручник:  Р.Я. Зельцер та ін. -  К.: 
«МП Леся», 2019. – 315с. Затверджено МОН України як підручник для 
вищих навчальних закладів (лист 1/11 – 5028 від 14.04.16). Видання 3-е, 
перероблене і доповнене. 

2. Будівельні крани та підйомники. Підручник, - К.: «МП Леся», 2017. - 455с.  
Затверджено рішенням Вченої Ради Глухівського ДПУ ім. О. Довженка 
(протокол №8 від «11» вересня 2016р.) 

3. Інноваційні моделі і методи організації, управління і економічної оцінки 
технологічних процесів будівельного виробництва: Монографія / Р.Я. 
Зельцер та ін. - К.: «МП Леся», 2018.- 209с.  Затверджено на засіданні 
Вченої. Ради КНУБА (протокол №4 від 30.06.2017р.). 

4)наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів 
на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності: методичні рекомендації / Р.Я. 
Зельцер та ін.– К.: КНУБА,  2017 – 48с.  Електронний документ. 
2. Організація будівництва за участі іноземних суб’єктів господарювання: 
методичні вказівки для студентів спеціальностей 192 «Будівництво і цивільна 



лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три найменування; 

інженерія», 073 «Менеджмент» та 101 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища». О-11 / уклад.: Р.Я. Зельцер, В.М.  Погорельцев, Є.Р. Зельцер. 
Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 48с.   
3. Організація будівництва за участі іноземних суб’єктів господарювання: 
конспект лекцій / Р.Я. Зельцер, Д.В. Дубінін. – К.: «Видавництво Людмила», 
2021. 180с. Видання 2е. Перероблене і доповнене. ISBN 978-617-7974-61-0. 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  
6)наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 
ступеня; 

Дубінін Денис Владиславович. Кандидат технічних наук. 05.23.08 Технологія 
та організація промислового та цивільного будівництва. Інноваційна система 
формалізації процесів організації будівництва. Рішення атестаційної колегії від 
5 липня 2018 року. Диплом Серія ДК№047931 

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 збірника наукового фахового видання України «Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових 
відносин» 

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); 

ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ) 

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. Зельцер Р.Я. Organization of remote monitoring and control of construction 
works using drones and cloud technologies. / Robert Zeltser, Maksim Kolot, Ivan 
Panasyuk, Viktor Orishchenko.  “Build-Master-Class-2018”. Proceedings of 
international scientific – practical conference of young scientists. Видавництво 
«Ліра-К», 2018. с. 346-347. 

2. Зельцер Р.Я. Бєлєнкова О.Ю., Жук К. Особливості укладання та виконання 
договорів підряду за участі іноземних суб’єктів господарювання: матеріали 
другої Міжнародної науково-практичної конференції (6 грудня 2018 р., м. 
Київ). – Тернопіль: Видавець та виготовлювач ФО-П Шпак В.Б., 2018. с. 
230-233.  

3. Зельцер Р.Я. Удосконалення організаційно-технологічних рішень 
будівельного виробництва та дистанційний контроль будівельних проектів з 
використанням БПЛА. / Зельцер Р.Я., Колот М.А., Панасюк І.О. // 
Ефективні технології в будівництві: матеріали IV Міжнародної науково-
технічної конференції (27-28 березня 2019р., м. Київ). – Київ: Видавництво 



Ліра-К, 2019. с. 149- 150. 
4. Р.Я. Зельцер, М.М. Столяр. Вдосконалення валютного законодавства та 

лібералізація валютного ринку в Україні. // Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. 
наук. праць.-Київ: КНУБА, 2020. - Вип. 44, економічний.  С. 80-88.  ISBN 
978-617-7748-27-3. 

5. Р.Я. Зельцер. Інституціональне середовище як передумова удосконалення 
технологічних процесів будівництва. // Шляхи підвищення ефективності 
будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. - 
Київ: КНУБА, 2020.- Вип. 45 С. 46-56. 

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 

керівництво студентом (студент Дубінін Д.В. зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади) 



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; 

Асоціація цифрового будівництва України 

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

25 років 
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