
           Кафедра Організації та управління будівництвом 
           ПІБ викладача Шатрова Інна Анатоліївна 

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. Шатрова І.А.Ігрове проектування як метод підвищення ефективності 
навчання спеціалістів будівництва/ Демидова О.О.,Титок В.В. ,Нікогосян 
Н.І.// Современныедостижения в науке и образовании: сб.трудов ХШ 
Менждунар. науч.конф., г.Нетания (Израиль).- Хмельницкий: ФОП 
Ковальский В.В. 2018.- С.155-158 

2. Шатрова І.А Маркетингове забезпечення діяльності будівельного 
підприємства/ Новак Є.В.,ТитокВ.В.Демидова О.О.// Наука и образование: 
сб. тр. ХШ Междунар.науч.конф., 4-13 января 2019г.,г.Хайдусобосло 
(Венгрия).- Хмельницкий: ХНУ, 2018.- С.27-31 

3. Шатрова І.А.Організація проведення практичних занять методом аналізу 
конкретних ситуацій /Нікогосян Н.І., Демидова О.О., Титок В.В.// Сб. 
трудов ХІ Международнойнаучнойконференции „Наука и образование”. 
Хайдусобосло (Венгрия), 2018.- С.101-103 

4. Шатрова І.А.Організаційно-технологічні умови і їх вплив на ефективність 
процесу виконання робіт житлового будівництва./Титок В.В., Нікогосян 
Н.І.//Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин”. Вип.35.Технічний- К.,КНУБА, 2018.- 
С.81-85 

5. Шатрова І.А.  Оптимізація тривалості будівельних робіт у разі виконання їх 
комплексними бригадами./Титок В.В.// Зб.наук.праць „Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. 
Вип.35.Технічний- К.,КНУБА, 2018.- С.104-108 

6. Шатрова И.А.Концепция «Вертикального города» как объекта 
проектирования в условиях пустыни сахара на территории г.Марзуга в 



Марокко /АмакчиНуссер//Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності 
будівництва в умовах формування ринкових відносин”. Вип.39.Технічний, 
частина 1- К.,КНУБА, 2019.- С.150-155 

7. Шатрова И.А. Перспективы инвестиционной деятельности в Чеченской 
Республике /Ислам Ужахов//Зб.наук.праць „Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. 
Вип.39.Технічний, частина 2- К.,КНУБА, 2019.- С.100-106 

8. Шатрова І.А. Активні будинки , що виробляють енергію /В.О.Белих// 
Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин”. Вип.39.Технічний, частина 2- К.,КНУБА, 
2019.- С.43-46 

9. Шатрова І.А. Дослідження характеристик процесу виконання будівельно-
монтажних робіт житлового будівництва. Зб.наук.праць „Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових 
відносин”. Вип.39.Технічний, частина 2- К.,КНУБА, 2019.- С.15-18 

10. Шатрова І.А.  Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва при їх 
виконанні спеціалізованими бригадами Зб.наук.праць „Шляхи підвищення 
ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. 
Вип.41.Технічний, - К.,КНУБА, 2019.- С.39-45 

11. Шатрова І.А.Особливості застосування інструментарію маркетингових 
коммунікацій в будівництві / Демидова О.О.,Титок В.В. ,Нікогосян Н.І.// 
Современныедостижения в науке и образовании: сб.трудов ХІVМенждунар. 
науч.конф., г.Нетания (Израиль).- Хмельницкий: ФОП Ковальский В.В. 
2019.- С.234-238 

12. Шатрова І.А.Дослідження залежності ефективності процесу виконання 
робіт від організаційно-технологічних умов житлового будівництва / 
Демидова О.О.,// Современные достижения в науке и образовании: 
сб.трудов ХVМенждунар. науч.конф., г.Нетания (Израиль).- Хмельницкий: 
ФОП Ковальский В.В. 2019.- С.238-242. 



13. Шатрова І.А .Визначення тривалості будівельних робіт з урахуванням 
організаційно-технологічних умов їх виконання / Демидова О.О., Титок 
В.В.// Сб. трудов ХІVМеждународной научной конференции „Наука и 
образование”. Хайдусобосло (Венгрия), 2020.- С.12-16. 

14. Шатрова І.А .Інтернет-просування будівельної компанії та будівельного 
продукту в комплексі маркетингових заходів / Демидова О.О., НіНікогосян 
Н.І.// Сб. трудов ХІVМеждународной научной конференции „Наука и 
образование”. Хайдусобосло (Венгрия), 2020.- С.16-21. 

15. Шатрова І.А., Демидова О.О. Досвід і наукові дослідження з обгрунтування 
тривалості виконання робіт у будівництві. Зб.наук.праць „Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових 
відносин”. Вип.45.Технічний, DOI:https://doi.org/10.32347/2707-501x2020.45  
- К.,КНУБА, 2020.- С.71-79.  

16. Шатрова І.А. Постановка і математичне формулювання ресурсної задачі 
оптимізації розподілу будівельних  машин по ділянках земляних робіт / 
Демидова О.О.,// Сучасні досягнення в науці та освіті: зб.праць ХVМіжнар. 
наук.конф., м.Нетанія (Ізраїль).- Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 
2020.- С.78-80. 

17. Шатрова І.А. Розробка комплексу маркетингових комунікацій будівельного 
підприємства / Демидова О.О.,// Сучасні досягнення в науці та освіті: 
зб.праць ХVМіжнар. наук.конф., м.Нетанія (Ізраїль).- Хмельницький: ФОП 
Ковальский В.В. 2020.- С.127-131. 

18. Шатрова І.А Постановка і математичне формулювання ресурсної задачі про 
призначення / Шатрова І.А., Демидова О.О., .// Зб. праць ХVМіжнародної 
наукової конференції „Наука і освіта”. Хайдусобосло (Угорщина), 2021.- 
С.35-38. 

19. Демидова О.О.Система інтегрованих маркетингових комунікацій 
будівельного підприємства / Демидова О.О.,Шатрова І.А. Нікогосян Н.І..// 
Зб. праць ХVМіжнародної наукової конференції „Наука і освіта”. 



Хайдусобосло (Угорщина), 2021.- С.95-99. 
20. Шатрова І.А., «Основа розвитку будівельного підприємства – ділова 

досконалість та інноваційні технології за підтримки державних інститутів» / 
Савенко В.І., Шатрова І.А., Демидова О.О. та ін,,.Журнал Multidisciplinary 
academic research and innovation. Том27. ИздательInternational Science 
Group,.Amsterdam, Netherlands,  2021/6/21-С.49-56. 

21.  Шатрова І.А. Постановка і математичне формулювання задачі про 
прикріплення споживачів до постачальників/ І.А.Шатрова, 
О.О.Демидова,С.В.Матвієвський// Сучасні досягнення в науці та освіті: 
зб.праць ХVІ Міжнар. наук.конф., м.Нетанія (Ізраїль).- Хмельницький: 
ФОП Ковальский В.В. 2021.- С.115-118. 

22.   Демидова О.О. Маркетинг персоналу на будівельних підприємствах/ 
О.О.Демидова, І.А.Шатрова, В.І.Савенко// Сучасні досягнення в науці та 
освіті: зб.праць ХVІ Міжнар. наук.конф., м.Нетанія (Ізраїль).- 
Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2021.- С.70-74 

23.  Демидова О.О. Формування моделі поведінки покупців на ринку житлової 
нерухомості/ О.О.Демидова, І.А.Шатрова, В.І.Савенко// Зб. праць ХVІ 
Міжнародної наукової конференції „Наука і освіта”. Хайдусобосло 
(Угорщина), 2022.- С.124-128. 

24. Шатрова І.А. Алгоритм оптимального розв΄язання ресурсної задачі 
лінійного програмування/ І.А.Шатрова , О.О.Демидова, С.В.Матвієвський// 
Зб. праць ХVІ Міжнародної наукової конференції „Наука і освіта”. 
Хайдусобосло (Угорщина), 2022.- С.161-165. 

25.  Савенко В.І. Геном  ділової досконалості і ділова культура виробничої 
організації-основа культури виробничих  відносин суспільства/ 
В.І.Савенко, І.А.Шатрова, О.О.Демидова, І.С.Нестеренко, 
Ю.В.Орлик//. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва 
в умовах формування ринкових відносин”. Вип.48, Частина 1.Технічний, 



ТОВ «Видавництво «Ліра-К»,ISSN 2707-9376 ,2707-9376 (Online) С.21-29. 
26. Шатрова І.А. Система комплексної підготовки будівельного виробництва 

під час відбудови країни після війни/І.А.Шатрова, О.О.Демидова// Сучасні 
досягнення в науці та освіті: зб.праць ХVІІ Міжнар. наук.конф., м.Нетанія 
(Ізраїль).- Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2022.- С.129-132 

27. Демидова О.О. Розробка стратегії просування товару в будівельній 
галузі/О.О.Демидова, І.А.Шатрова// Сучасні досягнення в науці та освіті: 
зб.праць ХVІІ Міжнар. наук.конф., м.Нетанія (Ізраїль).- Хмельницький: 
ФОП Ковальский В.В. 2022.- С.123-127 

28. Шатрова І.А. Ефективність виконання робіт житлового будівництва 
комплексними бригадами і оптимізація тривалості 
будівництва/І.А.Шатрова, О.О.Демидова, О.А.Тугай, В.І.Савенко, 
О.С.Ворніческу//:V International scientific and practical conference «Trends of 
modern science and practice», м.Анкара, Турція 2022-С.69-75 

29. Шатрова І.А. Вимоги до якості будівельної продукції// І.А.Шатрова, 
О.О.Демидова// ХХVІ International scientific and practical conference 
«Problems  of science and practice, tasks and ways to solve them», Helsinks, 
Finland, July 2022-С.27-30 

30.  Шатрова І.А. Концепція «Вертикального міста» як об΄єкт проектування в 
умовах пустині Сахара на території м.Марзуга в Марокко// І.А.Шатрова, 
О.О.Демидова, Амачки Нуссер// ХХХ International scientific and practical 
conference «The newest problems  of science and ways to solve them», Helsinks, 
Finland, August 2022-С.25-29 

 
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. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка й оптимізація 
календарного плану будівництва промислового підприємства). Методичні 
вказівки до виконання курсової роботи №1 для студентів , які навчаються за 
спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»/І.А.Шатрова, 
В.В.Титок, В.І.Савенко, М.О.Шебек//- К.: КНУБА, 2019 -.32с 

2. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація 
використання будівельних машин і транспорту у будівництві). Методичні 
вказівки до виконання курсової роботи №2 для студентів , які навчаються за 
спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»/І.А.Шатрова, 
В.В.Титок, О.О.Демидова, М.О.Шебек//- К.: КНУБА, 2019 -.28с 

3. Маркетинг: методичні вказівки та завдання до виконання курсової 
роботи/О.О.Демидова,В.В.Титок,М.О.Шебек,І.А.Шатрова – К.: КНУБА, 
2019.- 32с. 

4. Оптимизация использования ресурсов в строительстве ( разработка и 
оптимизация календарного плана строительства промышленного 
предприятия) Методические указания к выполнению курсовой работы №1 
для иностранных студентов, которые учатся за специальностью 192 
«Строительство и гражданская инженерия» специализации «Промышленное 
и гражданское строительство»/И.А.Шатрова, В.В.Титок, Е.А.Демидова, 
Н.А.Шебек//- К.: КНУБА, 2019 -.32с 

5. Оптимизация использования ресурсов в строительстве ( Оптимизация 
использования строительных машин и транспорта в строительстве) 
Методические указания к выполнению курсовой работы №2 для 
иностранных студентов, которые учатся за специальностью 192 



«Строительство и гражданская инженерия» специализации «Промышленное 
и гражданское строительство»/И.А.Шатрова, В.В.Титок, Е.А.Демидова, 
Н.А.Шебек//- К.: КНУБА, 2019 -.28с 

6. Основи маркетингу: Методичні вказівки до виконання практичних занять 
для студентів, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємство, торгівля 
та біржова діяльність»/ О.О.Демидова, В. В Титок, І.А.Шатрова, М.О.Шебек 
, О.В.Вотченкова//- К.:КНУБА.2019.- 12 с. 

7. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка й оптимізація 
календарного плану будівництва промислового підприємства). Методичні 
вказівки, завдання і вихідні данні до виконання курсової роботи №1 для 
студентів , які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія»/І.А.Шатрова, В.В.Титок, О.О.Демидова//- К.: КНУБА, 2020 -.20с 

8. Оптимизация использования ресурсов в строительстве ( разработка и 
оптимизация календарного плана строительства промышленного 
предприятия) Методические указания, задания и исходные данные  к 
выполнению курсовой работы №1 для иностранных студентов, которые 
учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» 
/И.А.Шатрова, В.В.Титок, Е.А.Демидова, //- К.: КНУБА, 2020 -22с 

9. Планування діяльності будівельного підприємства. Методичні вказівки до 
виконання індивідуальної роботи для студениів спеціальності 073 
«Менеджмент»/В.В.Титок, О.М.Ємельянова, І.А.Шатрова//-К.:КНУБА,2020-
32с. 

10. Оптимизацыя использования ресурсов в строительстве (оптимизация 
использования строительных машин и транспорта в строительстве). 
Методические указания и задания к выполнению курсовой работы №2 по 
дисциплине «Дисциплина специальной подготовки» для иностранных 
студентов специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» 
специализации «Промышленное и гражданское 
строительство»/И.А.Шатрова,Е.А.Демидова, В.В.Титок, Е.Н.Емельянова/-



К;КНУБА, 2021-32с. 
11. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація 

використання будівельних машин і транспорту у будівництві). Методичні 
вказівки та завдання  до виконання курсової роботи №2 для студентів ,  
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної 
форм навчання /І.А.Шатрова, О.О.Демидова, В.В.Титок,О.М.Ємельянова //- 
К.: КНУБА, 2021 -.32с 

12. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (разработка 
календарных планов застройки микрорайонов градостроительными 
комплексами и оптимизация использования строительных машин и 
транспорта в строительстве): методические указания к изучению 
дисциплины специальной подготовки  для иностранных студентов 
специальности 192 "Строительство и гражданская 
инженерия"специализации «Промышленное и гражданское строительство»  
/ сост.: И.А.Шатрова, Е.А.Демидова, С.В.Матвиевский, Н.А.Шебек.- Киев: 
КНУБА, 2022.- 76 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. Шатрова І.А. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва при їх 
виконанні спеціалізованими бригадами  // Програма та тези доповідей ІV 
Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в 
будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2019. С. 85 ІSBN 978-617-7748-
24-Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/22/2019.pdf 



2. Бєлих В.О. Активні будинки, що виробляють енергію // Бєлих В.О., 
Шатрова І.А.// Програма та тези доповідей ІV Міжнародної науково-
технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: 
«Видавництво Ліра-К», 2019. С. 169 ІSBN 978-617-7748-24-2.  
Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/22/2019.pdf 

3. Нікогосян Н.І.,Організаційно-екеномічні засади приведення організаційного 
потенціалу у відповідості до обраної стратегії //  Нікогосян Н.І., Демидова 
О.О., Шатрова І.А.//“Ефективні технології в будівництві: матеріали тез 
доповідей Міжнародного науково-технічного форуму – V Міжнародної 
науково-технічної конференції (м. Київ, 19 листопада 2020 р.): – Київ: 
КНУБА, 2020 – С. 128-129. https://sites.google.com/site/konfknuba/arhiv 

4. Шатрова І.А. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва при їх 
виконанні комплексними бригадами // “Ефективні технології в будівництві: 
матеріали тез доповідей Міжнародного науково-технічного форуму – V 
Міжнародної науково-технічної конференції (м. Київ, 19 листопада 2020 р.): 
– Київ: КНУБА, 2020 – С. 135-
136  https://sites.google.com/site/konfknuba/arhiv 

5. Демидова О.О. Формування стратегії просування будівельної продукції»// 
Демидова О.О., Шатрова І.А.//΄΄Маркетингові стратегії, підприємництво і 
торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку΄΄II Міжнародна науково-
практична інтернет-конференція-К.:КНУБА, 2021.-С.195-198 ISBN 978-611-
01-2275-7 

6. І.А.Шатрова Дослідження характеристик процесу виконання будівельно-
монтажних робіт житлового будівництва/І.А. Шатрова, О.О. Демидова// 
Ефективні технології в будівництві: матеріали тез доповідей VІ 
Міжнародної науково-технічної конференції (м. Київ, 26 жовтня  2021 р.) 
ISBN№978-617-520-217-3,  Київ: КНУБА, 2021. – С.339 

7. Шатрова І.А. Розробка календарних планів забудови мікрорайонів 
містобудівними комплексами//  І.А. Шатрова, О.О. Демидова //Матеріали 



ХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне 
забезпечення якості технологічних процесів та систем» Том 2 (м.Чернігів 
26-27 травня 2022р.) ISBN798-617-7932-16-0  - C.102  

8. .Шатрова І.А.  Організація будівництва під час реконструкції зруйнованих 
будівель і споруд.//І.А.Шатрова, О.О.Демидова// Матріали тез 
IVМіжнародної науково-практичної конференції ΄΄Економіко-управлінські 
та інформаційно-аналітичні новації в будівництві΄΄(м.Київ, 7-8червня 2022р. 

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 
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; 

дійсний член Академії будівництва України,- 

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

ДНВП «Будінвест», заступник директора з економіки – 20 років 



Шатрова Інна 
Анатоліївна Доцент 

Київський 
інженерно-
будівельний 

інститут, 1984рік, 
«Промислове і 

цивільне 
будівництво», 

інженер-
будівельник 

Диплом з 
відзнакою ИВ-І 
№212779 від 30 
червня 1984р. 

Кандидат технічних 
наук, 05.23.08 
«Технологія і 
організація 

промислового і 
цивільного 

будівництва». 
Тема: «Оптимізація 

тривалості робіт 
житлового 

будівництва». 
Диплом кандидата 

наук 
ДК №035238 від 

4.07.2006р. 
Доктор філософії. 
Supplemement to 

diploma ДК 
№035238 

Date 10 December 
2010 

Доцент кафедри 
організації та 
управління 

будівництвом 
Атестат доцента 

12ДЦ №022054 від 
23 грудня 2008р. 

1 Демидова О.О. Ігрове проектування як 
метод підвищення ефективності 
навчання спеціалістів будівництва/ 
Демидова О.О., Шатрова І.А., Титок 
В.В., Нікогосян Н.І.// 
Современныедостижения в науке и 
образовании: сб. трудов ХШ 
Менждунар. науч. конф., г.Нетания 
(Израиль). - Хмельницкий: ФОП 
Ковальский В.В. 2018.- С.155-158 
6.Новак Є.В. Маркетингове 
забезпечення діяльності будівельного 
підприємства/ Новак Є.В., Демидова 
О.О. Шатрова І.А. ТитокВ.В. // Наука и 
образование: сб. тр. ХШ 
Междунар.науч. конф., 4-13 января 
2019г., г.Хайдусобосло (Венгрия). - 
Хмельницкий: ХНУ, 2018.- С.27-31 
2Демидова О.О.Організація проведення 
практичних занять методом аналізу 
конкретних ситуацій /Нікогосян Н.І., 
Демидова О.О., Шатрова І.А., Титок 
В.В.// Сб. трудов ХІ 
Международнойнаучнойконференции 
„Наука и образование”. Хайдусобосло 
(Венгрия), 2018.- С.101-103 
3.Шатрова І.А.Організаційно-
технологічні умови і їх вплив на 
ефективність процесу виконання робіт 
житлового будівництва. /Шатрова І.А., 
Титок В.В., Нікогосян Н.І.//Зб. наук. 
праць „Шляхи підвищення ефективності 
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будівництва в умовах формування 
ринкових відносин”. Вип.35. Технічний- 
К., КНУБА, 2018.- С.81-85 
4.Шатрова І.А.  Оптимізація тривалості 
будівельних робіт у разі виконання їх 
комплексними бригадами. /Шатрова 
І.А., Титок В.В.// Зб. наук. праць 
„Шляхи підвищення ефективності 
будівництва в умовах формування 
ринкових відносин”. Вип.35. Технічний- 
К., КНУБА, 2018.- С.104-108 
5.Шатрова И.А.Концепция 
«Вертикального города» как объекта 
проектирования в условиях пустыни 
сахара на территории г.Марзуга в 
Марокко /Шатрова І.А., 
АмакчиНуссер//Зб. наук. праць „Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в 
умовах формування ринкових 
відносин”. Вип.39. Технічний, частина 
1- К., КНУБА, 2019.- С.150-155 
6. Шатрова И.А. Перспективы 
инвестиционной деятельности в 
Чеченской Республике /Шатрова 
І.А.Ислам Ужахов//Зб. наук. праць 
„Шляхи підвищення ефективності 
будівництва в умовах формування 
ринкових відносин”. Вип.39. Технічний, 
частина 2- К., КНУБА, 2019.- С.100-106 
7. Шатрова І.А. Активні будинки, що 
виробляють енергію /Шатрова І.А., 
В.О.Белих// Зб. наук. праць „Шляхи 



підвищення ефективності будівництва в 
умовах формування ринкових 
відносин”. Вип.39. Технічний, частина 
2- К., КНУБА, 2019.- С.43-46 
8. Шатрова І.А. Дослідження 
характеристик процесу виконання 
будівельно-монтажних робіт житлового 
будівництва. Зб. наук. праць „Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в 
умовах формування ринкових 
відносин”. Вип.39. Технічний, частина 
2- К., КНУБА, 2019.- С.15-18 
9.Шатрова І.А.  Оптимізація тривалості 
робіт житлового будівництва при їх 
виконанні спеціалізованими 
бригадами Зб. наук.праць „Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в 
умовах формування ринкових 
відносин”. Вип.41. Технічний, - К., 
КНУБА, 2019.- С.39-45 
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