
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

 

№ п/п ПІБ викладача Посада Структурний 

підрозділ, в 

якому працює 

викладач 

Інформація 

про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково- 

педагогі

чної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх 

викладає 

викладач на ОП 

Обґрунтування 

1.  Мохнатюк Ігор 

Олексійович 

 

 

Доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

туризму 

кафедра 

міжнародних 

відносин та 

туризму 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Історія; 

кваліфікація – історик, 

викладач історії); науковий 

ступінь: кандидат історичних 

наук (07.00.06 – 

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни)  

16 Історія України Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Історія; кваліфікація – 

історик, викладач історії); науковий 

ступінь: кандидат історичних наук 

(07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни). 

Стажування: 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка; сертифікат курсу «Історія 

України» для ОКР «Бакалавр» від 

08.04.2015 р.; тема: «Використання  

інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальному процесі. 2-й 

рівень ІКТ-компетентностей 

викладача». 

Основні роботи: 

1. Іванюк О.Л., Ковальов Е.А., 

Мохнатюк І.О. Археологічні розвідки 

в Наддніпрянській Україні в 

контексті військово-історичних 

досліджень в ХІХ – на початку 

ХХ ст.Сторінки історії. КПІ. 2020.  

(№50).  

DOI: 10.20535/2307-

5244.50.2020.210119; 

2. Мохнатюк І.О., Іванюк О.Л.  Осібні 

аспекти імперської політики пам’яті 

щодо Наддніпрянської України і 

Криму в ХІХ – на початку ХХ ст. 
Київські історичні студії. 2019. 

№ 2 (9). С. 6–11. 



3. Мохнатюк І.О.  Відображення 

історичного процесу в художньо-

літературній творчості Івана Франка. 

Київські історичні студії. 2015. С. 

114–119. 

4. Мохнатюк І. О. І. Франко про роль 

інтелігенції у розвитку українського 

суспільства. "Гілея: науковий вісник": 

збірник наукових праць. Київ, 2017. 

Випуск 118. 2017, С. 30-34. 

5. Мохнатюк І.О.  Навчальна програма 

з дисципліни «Історія України». К.: 

КиМУ, 2020. 19 с. 

2.  Чебанова Ольга 

Євгенівна 

Професор 

кафедри 

соціальних 

комунікацій 

кафедра 

соціальних 

комунікацій 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Російська 

мова та література; 

кваліфікація – викладач 

російської мови та 

літератури);  

науковий ступінь: кандидат 

філологічних наук (10.00.01  
Російська мова та 

література); 

 

вчене звання: доцент 

кафедри зарубіжної 

літератури 

41 Історія української 

культури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Російська мова та 

література; кваліфікація – викладач 

російської мови та літератури);  

науковий ступінь: кандидат 

філологічних наук (10.00.01  
Російська мова та література); 

вчене звання: доцент кафедри 

зарубіжної літератури.  

Стажування:  

1. Київський міжнародний 

університет; довідка про стажування 

від 30.04.2016 р. на тему: «Українська 

культура в контексті європейської 

культури». 

2. Київський міжнародний 

університет; Сертифікат про 

підвищення кваліфікації гаувово-

педагогічних працівників 

Університету за Освітньою програмою 

професійного розвитку №083/20-с від 

28.04.2020 р. 

Основні роботи:  

1. Чебанова О.Є Сучасність і людина 

як проблема в аспекті 

культурологічного підходу. Вища 

школа, 2016.- № 3. C. 54–61. 

2. Історія української культури. 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=10044444729424722186&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=10044444729424722186&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=10044444729424722186&btnI=1&hl=uk


спеціальності: 024 Туризм. К.: КиМУ, 

2016. 

3. Історія світової культури. 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів 

спеціальності: 226 Фармація. К.: 

КиМУ, 2017. 

4. Філософські основи культури та 

професійна етика. Методичні 

рекомендації до самостійної роботи 

аспірантів спеціальності: 015. 

Професійна освіта. К.: КиМУ, 2016. 

5. Чебанова О.Є. Викладання 

літератури у закладах вищої освіти 

гуманітарного профілю в умовах 

сучасних цивілізаційних змін / 

Проблеми державного будівництва в 

Україні №27: у 2 томах: збірник 

матеріалів ХХІV Міжнародної 

конференції науково-педагогічних 

працівників « Європейський вибір 

України у контексті світових 

політичних процесів», 14 березня 2019 

року / Київський міжнародний 

університет. К.: КиМУ, 2019. Т.1. 334 

с. С. 224–228. 

6. Чебанова О.Є.. Навчальна програма 

з дисципліни «Історія української 

культури». К.: КиМУ, 2020. 19 с. 

3.  Зінченко Ольга 

Зіновіївна 

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедри 

слов’янської 

філології та 

загального 

мовознавства 

 

 

 

 

кафедра 

слов’янської 

філології та 

загального 

мовознавства 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Українська мова і  література 

та мова і література 

(російська); кваліфікація – 

вчитель української мови, 

української та зарубіжної 

літератур загальноосвітньої 

школи другого та третього 

ступенів і  вчителя російської 

мови загальноосвітньої 

школи першого, другого та 

третього ступенів): науковий 

12 Українська мова (за 

проф. спрям.) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська мова і  

література та мова і література 

(російська); кваліфікація – вчитель 

української мови, української та 

зарубіжної літератур 

загальноосвітньої школи другого та 

третього ступенів і  вчителя російської 

мови загальноосвітньої школи 

першого, другого та третього ступенів. 

Стажування: 

Київський міжнародний університет; 

кафедра слов’янської філології та 



ступінь:кандидат 

філологічних наук (10.01.01 

– Українська література). 
 

 

 

загального мовознавства; тема: 

«Українська мова (за проф. спрям.)» 

довідка про стажування від 26.04.2019 

р.. 

Основні роботи: 

1. Ющук І.П., Зінченко О.З. 

Українська мова професійного 

спрямування: навчальний посібник. К.: 

КиМУ, 2019. 247 с. 

2. Зінченко О.З. Типові лексичні 

помилки у діловому мовленні К.: 

КиМУ, 2020. 68 с. 

3. Зінченко О.З. Загальне 

редагування: методичні вказівки до 

вивчення курсу. К.: КиМУ, 2018. 44 с. 

4. Зінченко О.З. Навчальна програма з 

дисципліни «Українська мова (за 

проф. спрям.)». К.: КиМУ, 2020. 18 с. 

4.  Шарко Олег 

Віталійович 

Доцент  

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

туризму 

кафедра 

міжнародних 

відносин та 

туризму 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Філософія; 

кваліфікація – філософ. 

Викладач ВНЗ. Науковий 

співробітник. Експерт із 

суспільно-політичних 

питань); науковий ступінь: 

кандидат філософських 

наук (09.00.06 – Логіка). 

 

 

5 Філософія Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Філософія; 

кваліфікація – філософ. Викладач ВНЗ. 

Науковий співробітник. Експерт із 

суспільно-політичних питань); 

науковий ступінь: кандидат 

філософських наук (09.00.06 – 

Логіка). 

Тема дисертації: «Явище 

семантичної неясності: логіко-

філософський аналіз». 

Стажування: Інститут держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН 

України; довідка про стажування від 

№286 від 15.10.2020 р.; тема: 

«Проблема взаємозв’язку 

політичної філософії та теорії 

міжнародних відносин». 
Основні роботи: 

1. Шарко О.В. Філософія: курс 

лекцій. К.: КиМУ, 2016. 140 с. 

2. Шарко О. В. Явище семантичної 

неясності: логіко-філософський 

аналіз: монографія. Київ: КиМУ, 2018. 

342 с. 



3. Шарко О.В. Історія ідей як 

напрямок досліджень. Проблеми 

міжнародних відносин. Вип. 16. Київ: 

КиМУ, 2019. С. 266–285. 

4. Шарко О.В. Навчальна програма з 

дисципліни «Філософія». К.: КиМУ, 

2020. 18 с.  

5.  Щудла Наталія 

Михайлівна 

 

 

 

Викладач  

кафедри 

іноземним мов 

кафедра 

германських мов 

та перекладу 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Переклад 

(англійська мова); 

кваліфікація – філолог, 

перекладач-референт, 

перекладач англійської та 

німецької мов ). 

10 Іноземна мова Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Переклад (англійська 

мова); кваліфікація – філолог, 

перекладач-референт, перекладач 

англійської та німецької мов).  

Стажування:  

Київський університет імені Бориса 

Грінченка; 

кафедра  германської філології 

Інституту філології; довідка про 

стажування від 30.12.2020 р. на тему: 

«Застосування сучасних технологій і 

методів навчання іноземної мови у 

вищій школі». 

Основні роботи: 

1. Тіменко І.В., Щудла Н.М., 

Тимошенко І.Б. Англійська мова. 

Тексти та вправи: Методична 

розробка. К.: КиМУ, 2016. 103 с. 

2. Тимошенко І.Б, Щудла Н.М.,Idioms 

In Use : Методична розробка для 

студентів КиМУ. К. : КиМУ, 2015. 26 

с. 

3. Тіменко І. В., Щудла Н. М., 

Тимошенко І. Б. Лексико-

граматичний посібник з англійської 

мови: навчальний матеріал до 

базового підручника “INSIDE OUT. 

INTERMEDIATE” / І. В. Тіменко, І. Б. 

Тимошенко, Н. М. Щудла. К.: КиМУ, 

2019. 87 с. 

3. Щудла Н.М. Урахування 

стилістичних особливостей 

художніх  і публіцистичних текстів 

при перекладі // Художньо-

публіцистичний дискурс: функціонал і 



декодування: колективна монографія 

[наук. ред. Кінщак О.М.]. К.: КиМУ, 

2018. С. 243–258. 

4. Щудла Н.М., Тіменко І.В. 

Навчальна програма з дисципліни 

«Іноземна мова». К.: КиМУ, 2020. 20 

с. 

6.  Крупеня Ірина 

Миколаївна  

 

 

Доцент  

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

туризму 

кафедра 

міжнародних 

відносин та 

туризму 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Зовнішня 

політика; кваліфікація – 

магістр зовнішньої 

політики); науковий ступінь: 

кандидат політичних наук 

(23.00.04 – політичні 

проблеми міжнародних 

систем та глобального 

розвитку). 

 

9 Політологія Науковий ступінь: кандидат 

політичних наук (23.00.04 – політичні 

проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку). 

Стажування: ГО «Центр міжнародного 

гуманітарного права і перехідного 

правосуддя»; довідка про стажування 

від 30.10.2020 р. на тему: 

«Політичний аспект дотримання  

верховенства права в умовах агресії 

Російської Федерації». 

Основні роботи: 

1. Крупеня І.М. Реванш чи 

умиротворення: теоретико-

філософський вимір. 

Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та 

виклики:зб. матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції 

Дипломатичної академії України при 

МЗС України (19 квітня 2016 року, м. 

Київ) / за заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. 

Татаренко. К.: ДАУ при МЗС України. 

2016. 168 с. 

2. KrupenyaI. TheUkrainiancrisis: 

aTestfortheRuleofLaw.Socialandlegala

spectsofthedevelopmentofcivil society 

institutions: collective monograph. Part I. 

Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. 

С. 19–32. 

3. Крупеня І.М. Україна в контексті 

формування європейських 

цінностей і стандартів: сучасні 

виклики та загрози. Проблеми 

державного  будівництва в Україні: зб. 

матеріалів ХХІІ міжнародної науково-

практичної конференції 



професорсько-викладацького складу 

«Формування європейських 

стандартів, цінностей та безпекового 

простору – стратегічний напрям 

української держави».: 14  березня 

2018 р., тези доп. К. : КиМУ. 2018. Вип. 

№26. Т.1. 238 с. С. 25–28. 

4. Крупеня І.М., Алексанян В.І. 

Навчальна програма з дисципліни 

«Політологія». К.: КиМУ, 2020. 17 с. 

7.  Дьомічев Костянтин 

Едуардович 

(за сумісництвом) 

 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук 

кафедра 

комп’ютерних 

наук 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність : Математика; 

кваліфікація – математика, 

викладач математики); 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (01.05.02 – 

Математичне 

моделювання та 

обчислювальні методи). 

10 Вища математика Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Математика; 

кваліфікація – математика, 

викладач математики); науковий 

ступінь: кандидат технічних наук 

(01.05.02 – Математичне 

моделювання та обчислювальні 

методи).  

Член-кореспондент ГО «Академія 

будівництва України» 

1.Математичне моделювання 

термомеханічних процесів у 

пружно-пластичних циліндричних 

тілах: Монографія / Дьомічев К.Е., 

Стеблянко П.О., Черняков Ю.А., 

Петров О.Д. – К.: Київський 

міжнародний університет. – 2017. – 

169 с. Глава II Математичне 

моделювання стаціонарних і 

нестаціонарних процесів 

термомеханіки для пружно-

пластичних циліндричних тіл, Глава V 

Чисельне моделювання та 

алгоритмізація процесів 
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Член академії будівництва України по 

відділенню «Інноваційна діяльність, 

інформатика в будівельному 

комплексі, підготовка довідниково-

технічної літератури». 

11.  Барбасов Сергій 

Олександрович 

Викладач 

кафедри 

комп'ютерних 

наук 

Кафедра 

комп'ютерних 

наук 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Педагогіка і 

методика середньої освіти; 

кваліфікація – фізик, 

вчитель фізики, основ 

інформатики, астрономії, 

безпеки життєдіяльності).  

9 Основи екології та 

безпеки 

життєдіяльності  

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Педагогіка і методика 

середньої освіти; кваліфікація – фізик, 

вчитель фізики, основ інформатики, 

астрономії, безпеки життєдіяльності).  

Стажування: Київський міжнародний 

університет; довідка про стажування 

від 21.10.2016 р.; тема: «Управління 

безпекою життєдіяльності та 

охороною навколишнього 

природного середовища» 

Основні роботи: 

1. Барбасов С.О.  Основи здорового 

способу життя. Навчальний посібник. 

К.: КиМУ, 2017. 160 с. 

2. Барбасов С.О. Курс Лекцій з 

дисципліни «Основи екології та 

безпеки життєдіяльності». – 

К.КиМУ,2016. – 158 с. 

3. Барбасов С.О., Колле Г.П. 

Навчальна програма з дисципліни 

«Основи екології та безпеки 

життєдіяльності» К.: КиМУ, 2020. 21 

с. 



12.  Тимкович Галина 

Іванівна 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Технологія і 

комплексна механізація 

розробки торфових 

родовищ; кваліфікація 

гірничний інженер. 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.01.01 

Прикладна геометрія,  

інженерна графіка). 

Тема дисертації:  

«Геометричне моделювання 

деформованого стану 

опалубної структури змінної 

геометрії» 

 
Вчене звання: доцент 

кафедри нарисної геометрії, 

інженерії та комп’ютерної 

графіки (12ДЦ №039801 від 

23.09.2014 р., протокол 

№6/02-Д) 

39 Нарисна геометрія 

 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Технологія і 

комплексна механізація розробки 

торфових родовищ; кваліфікація 

гірничний інженер. науковий ступінь: 

кандидат технічних наук (05.01.01 

Прикладна геометрія,  інженерна 

графіка). Тема дисертації:  

«Геометричне моделювання 

деформованого стану опалубної 

структури змінної геометрії» 

Основні роботи: 

1. Тимкович Г.І. Алгоритм побудови 

раціональних поверхонь для 

робочих органів 

землеоброблювальної техніки при 

лінійно змінних параметрах їх 

форми профілю. Вип.4, т.56. 

Мелітополь, вид. ТДАТУ.- 2015. с. 

221-226. 

2. Тимкович Г.І. Узагальнена 

геометрична інтерпретація 

фізичних параметрів руху грунту в 

шнекових робочих органах 

землеоброблювальної техніки. 

Збірник наукових праць (Спецвипуск) 

«Будівництво та техніка безпеки». 

«Геометричне та комп’ютерне 

моделювання: енергозбереження, 

екологія, дизайн» - Вип. 48 – 

Симферополь, 2014. – с. 187-191. 

3. Тимкович Г.И. Методические 

указания и учебные задания по 

начертательной геометрии и 

инженерной графике для 

иностранных студентов факультета 

авиационных и космических систем. 

– К.: НТУУ «КПІ», «Політехніка», 

2015. – 41 с. 

4. Тимкович Г.І. Оптимізація 

деформаційних характеристик 

гнучкого елементу опалубки змінної 

геометрії // ХХІІІ Міжнародна 



конференція науково-педагогічних 

працівників «Формування 

європейських стандартів, цінностей та 

безпекового простору – стратегічний 

напрям української держави», Київ, 

2018. 

5. Тимкович Г.І. Навчальна програма з 

дисципліни «Нарисна геометрія». К.: 

КиМУ, 2020. 25 с. 

13.  Бойко  

Олена  

Леонідівна 

(за сумісництвом) 

 

 

Викаладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: прикладна 

геодезія; кваліфікація: 

інженер - геодезист) 

 

 

 

 

15 Основи геодезії Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: прикладна геодезія; 

кваліфікація: інженер - геодезист) 

Стажування:  

1. Національний технічний 

університет «Дніпровська 

політехніка»; кваліфікаційний 

сертифікат. № 013920; 05.07.2018р. 

Кваліфікація: Інженер-геодезист. 

2. Міністерство освіти і науки. 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

Інститут після дипломної освіти. ННК 

«Світовий центр даних з 

геоінформатики та сталого розвитку»; 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП № 02070921/1003626-

18 від 20.04.2018 р. Тема: «Основи 

геоінформаційних технологій»  

Основні роботи: 

1. Застосування ефективних 

геодезичних технологій для 

визначення положення підземних 

споруд на Дніпровських схилах у 

м.Києві / Бойко О., Ковтун В., Шульц 

Р., Сидоренко В.  / Сучасні досягнення 

геодезичної науки та виробництва. -

2017.№ІІ(34).-с.72-76 

2. Концептуальні засади ВІМ/GIS 

інтеграції геопросторових даних 

аеропортів, отриманих лазерним 

скануванням / Бойко О.Л., Ляшенко 

Д.О., Прусов Д.Е. // Технічні науки і 



технології: зб. наук. праць.-Чернігів, 

2019.- Вип.68.-С.656-665. 

3. Вступ до будівельної справи / 

Навчальний посібник / Першаков 

В.М., Бєлятинський А.О., Чемакіна 

О.В., Машков І.Л., Бойко О.Л., 

Краюшкіна К.В., Лисницька К.М / за 

заг. ред. В.М.Першакова. – К.: НАУ, 

2016. – 122 с. 

4. Державний земельний кадастр: 

лабораторний практикум/уклад. 

Л.В. Самойленко, Н.Ф.Іщенко, О.Л. 

Бойко  - К.: НАУ, 2018 – 54 с. 

5. Бойко О.Л. Методичні рекомендації 

до вивчення курсу з дисципліни 

«Основи геодезії» для студентів 1 

курсу спеціальності 191 Архітектура 

та містобудування галузі знань 19 

Архітектура та будівництво. – К.: 

КиМУ, 2020. – 45 с. 

6. Бойко О.Л.  Методичні 

рекомендації до вивчення 

практичного курсу з дисципліни 

«Інженерна геодезія» для студентів 

3 курсу коледжу спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія 

галузі знань 19 Архітектура та 

будівництво. – К.: КиМУ, 2020. – 60 с. 

7. Нове рішення для мобільного 

сканування великомасштабних 

об`єктів / Бойко О.Л., Глущенко В.І. // 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Застосування 

космічних та геоінформаційних 

систем в інтересах національної 

безпеки та оборони», 5 квітня 2018 р., 

стр.123-124 

8. Gis of airports in the spatial 

planning and regional development 

system / O.Boyko // VII 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE FROM THE SERIES 

«PHENOMENA OF BORDERLAND» 



(OLD NEW SPACE), 29.06.2018, 

Szczecin, Poland, pg.14 

9. Geoinformation providing of airport 

development / Olena Boyko // 

TheEighth WorldCongress 

«AviationintheXXI-

stcentury»SafetyinAviationAndSpaceTe

chnologies,  October 10-12, 2018,  Kyiv,  

pg.14.42 – 14.45 

10. Definition of coordinates and 

heights of obstacles by polar method / 

Boyko O. ,S.D. Kryachok,  V.Yu. 

Belenok// Materials of the XIV 

International Scientific and Technical 

Conference "AVIA-2019", April 23-25, 

2019, С. 23.8-23.12. 

11. Бойко О.Л. Навчальна програма з 

дисципліни «Основи геодезії». К.: 

КиМУ, 2020. 21 с. 

14.  Правдохіна Юліка 

Валентинівна 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Графіка; 

кваліфікація:художник-

графік  

 

Член національної спілки 

художників України 

 

6 Рисунок Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Графіка; 

кваліфікація:художник-графік 

Член національної спілки художників 

України 

Основні роботи: 

1.Правдохіна Ю.В. Навчальна 

програма з дисципліни «Рисунок». К.: 

КиМУ, 2020. 20 с. 

Творчі виставки:  

м.Львів. Ілюстрації до української 

казки «Молодильна вода» та поезій 

І.Франка 

Китай, м. Пекін Восьмий китайський  

щорічний конкурс на кращу іноземну 

поштову марку 

м. Київ. Персональна виставка в 

Представництві ООН в Україні. 

м. Київ. Конкурс «Краща поштова 

марка України» 

м.Київ, галерея «Митець» персональна 

виставка «Правда» 



Греція, Аріни, Посольство України в 

Греції, виставка «Український колорит 

мистецтва батика» 

 

15.  Позняк  

Сергій  

Віталійович 

(за сумісництвом) 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Графіка. 

Художньо-технічне 

оформлення друкованої 

продукції, кваліфікація: 

художник графіки по 

оформленню друкованої 

продукції. 

 

Член Спілки художників 

України. (з 2008р.) 

 

Заслужений художник 

України (посвідчення ПЗ № 

021522 від 22 серпня 2019р.) 

 

 

 

 

 

 

 

6 Живопис Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Графіка. Художньо-

технічне оформлення друкованої 

продукції, кваліфікація: художник 

графіки по оформленню друкованої 

продукції. 

Основні роботи: 

Член Спілки художників України. (з 

2008р.) 

Заслужений художник України 
(посвідчення ПЗ № 021522 від 22 

серпня 2019р.) 

Творчі проекти (виставки): 

1. Всеукраїнський конкурс 

«Смарагдова ліра» державної 

прикордонної служби україни у 

номінації «Образотворче мистецтво», 

серія живописних і графічних робіт, 

Київ, 2020 р.  

2. Виставка живописних робіт 

претендентів на Всеукраїнську 

Премію ім. ДЕРЕГУСА у 

виставковому залі Національної 

Спілки художників України, Київ, 

2020 р. 

3. Конкурс Відділу Культури київської 

міської державної адміністрації «Київ-

ретро. Кінець XIX – початок XX ст.», 

серія живописних робіт, Київ, 2019 р. 

4. Художня виставка живопису «Не 

вмирає душе наша, не вмирає воля!» у 

фойє київської міської державної 

адміністрації, присвячена захисникам 

Вітчизни (АТО), 2019 р. 

5. Персональна виставка живописних 

робіт «Портрети» у фойє 

Міжрегіональної Академії управління 

персоналом , Київ, 2019 р. 



6. Всеукраїнський конкурс ім. Богдана 

Хмельницького Міністерства оборони 

україни. Серія живописних і графічних 

робіт «АТО», Київ, 2016 р. 

7. Персональна виставка живописних 

робіт «Київ-ретро. Кінець XIX – 

початок XX ст.» у галереї «Золота 

палітра» , Київ, вул. Золотоворітська, 

2015 р. 

8. Виставка акварельних робіт 

«Портрет сучасника» у бібліотеці 

Киівського національного 

університету будівництва і 

архітектури, Київ, 2015 р. 

9. Позняк С.В. Скульптура: 

Методичні редомендації до вивчення 

курсу– К.: КиМУ, 2018. –  50 с. 

1. Позняк С.В., Правдохіна Ю.В. 

Методичні рекомендації щодо 

вивчення практичного курсу 

«Живопис» 191 Архітектура та 

містобудування галузі знань 19 

Архітектура та будівництво освітнього 

ступеня «бакалавр». – К.: КиМУ, 2020 

– 72 с.  

2. Позняк С.В., Правдохіна Ю.В. 

Методичні рекомендації щодо 

вивчення практичного курсу 

«Композиція» 191 Архітектура та 

містобудування галузі знань 19 

Архітектура та будівництво освітнього 

ступеня «бакалавр». – К.: КиМУ, 2020. 

– 80 с. 

3. Позняк С.В. Навчальна програма з 

дисципліни «Скульптура». К.: КиМУ, 

2020. 11 с. 

Практичний досвід:  

Київська студія науково-популярних 

фільмів, художник-мультиплікатор;  

Видавництво “Политиздат Украины”, 

художній редактор 

16.  Позняк  

Сергій  

Віталійович 

Викладач 

кафедри 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Графіка. 

6 Скульптура Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Графіка. Художньо-



(за сумісництвом) будівництва та 

архітектури 
Художньо-технічне 

оформлення друкованої 

продукції, кваліфікація: 

художник графіки по 

оформленню друкованої 

продукції. 

 

Член Спілки художників 

України. (з 2008р.) 

 

Заслужений художник 

України (посвідчення ПЗ № 

021522 від 22 серпня 2019р.) 

 

 

 

 

 

 

 

технічне оформлення друкованої 

продукції, кваліфікація: художник 

графіки по оформленню друкованої 

продукції. 

Член Спілки художників України. 

(з 2008р.) 

Заслужений художник України 
(посвідчення ПЗ № 021522 від 22 

серпня 2019р.) 

Творчі проекти (виставки): 

1. Всеукраїнський конкурс 

«Смарагдова ліра» державної 

прикордонної служби україни у 

номінації «Образотворче мистецтво», 

серія живописних і графічних робіт, 

Київ, 2020 р.  

2. Виставка живописних робіт 

претендентів на Всеукраїнську 

Премію ім. ДЕРЕГУСА у 

виставковому залі Національної 

Спілки художників України, Київ, 

2020 р. 

3. Конкурс Відділу Культури київської 

міської державної адміністрації «Київ-

ретро. Кінець XIX – початок XX ст.», 

серія живописних робіт, Київ, 2019 р. 

4. Художня виставка живопису «Не 

вмирає душе наша, не вмирає воля!» у 

фойє київської міської державної 

адміністрації, присвячена захисникам 

Вітчизни (АТО), 2019 р. 

5. Персональна виставка живописних 

робіт «Портрети» у фойє 

Міжрегіональної Академії управління 

персоналом , Київ, 2019 р. 

6. Всеукраїнський конкурс ім. Богдана 

Хмельницького Міністерства оборони 

україни. Серія живописних і графічних 

робіт «АТО», Київ, 2016 р. 

7. Персональна виставка живописних 

робіт «Київ-ретро. Кінець XIX – 

початок XX ст.» у галереї «Золота 

палітра» , Київ, вул. Золотоворітська, 

2015 р. 



8. Виставка акварельних робіт 

«Портрет сучасника» у бібліотеці 

Киівського національного 

університету будівництва і 

архітектури, Київ, 2015 р. 

9. Позняк С.В. Скульптура: 

Методичні редомендації до вивчення 

курсу– К.: КиМУ, 2018. –  50 с. 

4. Позняк С.В., Правдохіна Ю.В. 

Методичні рекомендації щодо 

вивчення практичного курсу 

«Живопис» 191 Архітектура та 

містобудування галузі знань 19 

Архітектура та будівництво освітнього 

ступеня «бакалавр». – К.: КиМУ, 2020 

– 72 с.  

5. Позняк С.В., Правдохіна Ю.В. 

Методичні рекомендації щодо 

вивчення практичного курсу 

«Композиція» 191 Архітектура та 

містобудування галузі знань 19 

Архітектура та будівництво освітнього 

ступеня «бакалавр». – К.: КиМУ, 2020. 

– 80 с. 

6. Позняк С.В. Навчальна програма з 

дисципліни «Скульптура». К.: КиМУ, 

2020. 11 с. 

Практичний досвід:  

Київська студія науково-популярних 

фільмів, художник-мультиплікатор;  

Видавництво “Политиздат Украины”, 

художній редактор 

17.  Павлюк Віталій 

Володимирович 

 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Технологія 

будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів; 

кваліфікація: магістр; 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.23.05 – 

будівельні матеріали та 

вироби). 

Тема дисертації: 

«Золоцементносульфатні 

18 Архітектурне 

матеріалознавство 

(лекційні) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Технологія будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів; 

кваліфікація: магістр; науковий 

ступінь: кандидат технічних наук 

(05.23.05 – будівельні матеріали та 

вироби). Тема дисертації: 

«Золоцементносульфатні в'яжучі 

речовини, модифіковані 

кремнеземистими добавками, та бетони 

на їх основі» 



в'яжучі речовини, 

модифіковані 

кремнеземистими добавками, 

та бетони на їх основі» 
 

Вчене звання: доцент 

кафедри технології 

будівельних конструкцій і 

виробів (Атестат доцента 

12ДЦ № 020312 від 30 

жовтня 2008р.) 

 

Член-кореспондент Академії 

будівництва України по 

відділенню:Енергозбережен

ня в будівництві і 

промисловості будматеріалів 

(диплом №1991 від 24 

травня 2007р.) 

 

Вчене звання: доцент кафедри 

технології будівельних конструкцій і 

виробів (Атестат доцента 12ДЦ № 

020312 від 30 жовтня 2008р.) 

Основні роботи: 

1. Пушкарьова К.К., Павлюк В.В., 

Павлюк 1.М., Яменко О.Б., Віхрій О.О. 

Сухі будівельні суміші на основі 

модифікованих золо-цементних 

композицій. Науково техн. 36. 

Будівельні матеріали, вироби та 

санітарна техніка № 35 - Київ. - 2010. - 

С. 136-140 

2. Гоц В.І., Павлюк В.В., Яценко В.В. 

Пластифіковані бетони на основі 

пуцоланових цементів. Науково техн. 

36. Будівельні матеріали, вироби та 

санітарна техніка № 35 Київ. - 2010. -

С.53- 57 

3. Гоц В.І., Павлюк В.В., Яценко В.В. 

Чайковський В.В. Товарні бетони на 

основі модифікованих пуцоланових 

цементів. 36. наук. пр. 

"Ресурсоекономні матеріали, 

конструкції, будівлі та споруди". 

Рівне. - 2010. - Вип. 20. - С. 23-30. 

4. Павлюк В.В., Чайковський В.В. 

Дисперсноармовані бетони на основі 

пуцоланових цементів, 

модифіковані поліпропіленовою 

фіброю. Науково техн. 36. Будівельні 

матеріали, вироби та санітарна техніка 

№ 38 Київ. - 2010. -С. 32- 36 

5. Пушкарьова К.К., Павлюк В.В., 

Павлюк І.М. Оптимізація складу 

дрібнозернистих дисперсноар-

мованих бетонів на основі 

композиційного цементу 3 

підвищеним вмістом техногенних 

відходів. Науково-технічні проблеми 

сучасного залізобетону. - Київ, 2011.-

Вип. 74.-С. 604-609. 

6. Пушкарьова К.К., Павлюк В.В., 

Павлюк І.М. Сухі будівельні суміші 3 



покращеними експлуатаційними 

властивостями на основі 

модифікованих золоцементних 

в'яжучих речовин. Науково техн. 36. 

Будівельні матеріали, вироби та 

санітарна техніка № 41.Київ. - 2011. - 

С. 132-138 

7. Пушкарьова К.К., Павлюк В.В., 

Павлюк І.М. Будівельні розчини для 

влаштування підлог на основі 

модифікованих золо-цементних 

в'яжучих речовин. Науково техн. 36. 

Будівельні матеріали, вироби та 

санітарна техніка № 43 - Київ. - 2012. - 

С. 109-118 

8. Пушкарьова К.К., Павлюк В.В. 

Особливості хімічної активації 

золовмісних цементів та їх 

використання для отримання 

ефективних будівельних матеріалів. 

36. наук. пр. "Ресурсоекономні 

матеріали, конструкції, будівлі та 

споруди". - Рівне. - 2013. - Вип. 26. - С. 

393-401. 

9. Павлюк В.В. Старостіна Г.В. 

Енергоефективні матеріали для 

елементів підлоги. Техніка 

будівництва №33 Київ. - 2014.-С. 43-45 

10. Павлюк В.В. Старостіна Г.В. 

Енергозберігаючі в'яжучі 

композиціїна основі золошла-кових 

відходів ТЕС модифіковані 

сульфатними і карбонатними 

добавками. Енергоефективність в 

будівництві та архітектурі. Випуск 7, 

Київ 2015.-С.189 

11. Павлюк В.В. Старостіна Г.В. 

Дослідження енергоефективних 

сумішей для закріплення матеріалів 

на основі золошла-кових відходів 

ТЕС. Науково техн. 36. Будівельні 

матеріали, вироби та санітарна техніка 

№ 56 - Київ. - 2015. - С. 136-138 



12. Павлюк В.В. Старостіна Г.В. 

Дослідження властивостей сухих 

будівельних сумішей 

модифікованих відходами ТЕС. 
Вісник ОДАБА випус №63 Одеса - 

2016-С. 179 

13. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., 

Комлик В.І. Оцінка пуцоланової 

активності зол ТЕС при застосу-

ванні в енергоефективних бетонах. 

Вісник ОДАБА випус №69 Одеса-

2017-С.106-114 

14. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., 

Комлик В.І. Енергоефективні 

дисперс-ноармавані бетони на ос-

нові пластифікованих пуцоланових 

цементів. Науково техн. 36. 

Будівельні матеріали, вироби та 

санітарна техніка № 58 - Київ. - 2017. - 

С. 92-100 

15. Павлюк В.В., Бондаренко О.П. 

Структуроутворення шла-

копортландцементних в’яжучих 

систем, модифікованих лужними 

сполуками та пластифікуючи ми 

добавками різних типів. Науковий 

вісник будівництва, Т.92 №2 - Харків. 

- 2018. С.197- 203. 

16. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк 

П.С. Бетони і будівельні розчини. 

Підручник, м. Київ - 2016, Основа. 45,8. 

17. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., 

Павлюк В.В. Комплексне 

використання відходів паливно-

енергетичної промисловості для 

отримання композиційних 

матеріалів з підвищеними 

експлуатаційними 

характеристиками. Матеріали 

міжнар. наук.-практ. конференції 

"Енергозберігаючі технології. 

Застосування відходів промисловості в 

будівельних матеріалах та 

будівництві." Київ. -2004. -С.96-103 



18. Павлюк В.В., Чайковський В.В. 

Бетони на основі пуцоланових 

цементів модифіковані поліп-

ропіленовою фіброю. Тези доповідей 

наукової конференції молодих вчених, 

аспірантів і студентів, Київ, КНУБА, 

2010 - частина 2,- С. 23-24 

19. Павлюк В.В., Бугай Г.Ю. 

Енергозаощадження в технології 

дрібнозернистих бетонів. Матеріали 

VII міжнародної конф., 3-10 черв. 

2011р., Варна, Болгарія. Т.З / відп. За 

випуск Ю.О. Ступак, В.М. Четверик. - 

Д., 2011.-С. 238-240. 

20. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., 

Комлик В.І. Енергоефективні 

композиційні цементи для вико-

нання робіт в зимових умовах. 

Міжнародна наукова конференція 

"Будівельне матеріалознавство". 

Харків -2017. 

21. Павлюк В.В., Вірченко С.П. 

Навчальна програма з дисципліни 

«Архітектурне матеріалознавство». 
К.: КиМУ, 2020. 19 с. 

Лауреат премії президента України 

для молодих вчених за роботу 

«Створення екологічно чистих енерго- 

та ресурсозберігаючих технологій 

сучасних будівельних матеріалів з 

поліпшеними характеристиками на 

основі відходів електростанцій». 

Член-кореспондент Академії 

будівництва України по відділенню 

«Енергозбереження, в будівництві, 

будіндустрії і промисловості 

будматеріалів».  

18.  Вірченко Сергій 

Петрович 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація - архітектор)  

 

14 Архітектурне 

матеріалознавство 

(практичні) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація - архітектор)  

Стажування:  

1. Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-



комунального господарства України; 

Кваліфікаційний сертифікат АА № 

000122; від 20.06.2012 р. Тема 

«Архітектурне об’ємне 

проектування». Кваліфікація – 

архітектор. 
2. Київський міжнародний 

університет; Сертифікат про 

підвищення кваліфікації гаувово-

педагогічних працівників 

Університету за Освітньою програмою 

професійного розвитку №135/20-с від 

10.04.2020 р. 

Основні роботи: 

1. Вірченко С.П.  Архітектура 

будівель і споруд: Методичні 

редомендації до вивчення курсу– К.: 

КиМУ, 2018. –  38 с. 

2. Вірченко С.П. Будівельне 

матеріалознавство. Конспект лекцій. – 

К.: КиМУ, 2018.119 

3. Вірченко С.П. Архітектура вищого 

учбового закладу як інтегрального 

простору // Матеріали XX Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Україна в євроінтеграційних 

процесах», Секція будівництва та 

архітектури. – К.: КиМУ, 2015. – С. 159-

161. 

4. Вірченко С.П. Актуальні проблеми 

містобудівної діяльності у сучасних 

умовах незалежної України // 

Матеріали XXI Міжнародної науково-

практичної конференції «Україна в 

світових та європейських інтеграційних 

процесах: стратегія і тактика», Секція 

будівництва та архітектури. – К.: 

КиМУ, 2016. – С. 118-120. 

5. Вірченко С.П. Особливості 

застосування типології будівель в 

сучасних умовах // Матеріали XXIIV 

Міжнародної науково-практичної 

конференції професорсько-

викладацького складу «Україна між 



Заходом і Сходом: реалії та 

перспективи», Секція будівництва та 

архітектури. – К.: КиМУ, 2017. – С.228-

233. 

6. Павлюк В.В., Вірченко С.П. 

Навчальна програма з дисципліни 

«Архітектурне матеріалознавство». 
К.: КиМУ, 2020. 19 с. 

Практичний досвід: 

Керівник архітекторного бюро КиМУ 

(внутрішнє сумісництво)  

19.  Павлюк Віталій 

Володимирович 

 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Технологія 

будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів; 

кваліфікація: магістр; 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.23.05 – 

будівельні матеріали та 

вироби). 

Тема дисертації: 

«Золоцементносульфатні 

в'яжучі речовини, 

модифіковані 

кремнеземистими добавками, 

та бетони на їх основі» 
 

Вчене звання: доцент 

кафедри технології 

будівельних конструкцій і 

виробів (Атестат доцента 

12ДЦ № 020312 від 30 

жовтня 2008р.) 

 

Член-кореспондент Академії 

будівництва України по 

відділенню:Енергозбережен

ня в будівництві і 

промисловості будматеріалів 

(диплом №1991 від 24 

травня 2007р.) 

 

18 Конструкції будівель і 

споруд 

(лекційні) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Технологія будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів; 

кваліфікація: магістр; науковий 

ступінь: кандидат технічних наук 

(05.23.05 – будівельні матеріали та 

вироби). 

Вчене звання: доцент кафедри 

технології будівельних конструкцій і 

виробів (Атестат доцента 12ДЦ № 

020312 від 30 жовтня 2008р.) 

Основні роботи: 

1. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., 

Павлюк В.В. Пластифіковані 

золоцементні композиції та бетони 

на їх основі. Вісник Одеської 

державної академії будівництва та 

архітектури. - Одеса. - 2004. - Вип. 15. 

- С.244- 250. 

2. Петрикова Є.М., Амеліна Н.О., 

Майстренко А.А., Павлюк В.В. 

Виготовлення елементів 

благоустрою. Вісник донбаської 

національної академії будівництва і 

архітектури. Сучасні будівельні 

матеріали, конструкції та інноваційні 

технології зведення будівель і споруд 

№ 5(85) том II Макіївка. - 2010. С. 226- 

233. 

3. Петрикова Є.М., Павлюк В.В. 

Арматура для залізобетонних 

конструкцій. Методичні вказівки до 



виконання лабораторних робіт для 

студентів спеціальності 7.092104 

«технологія будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів». 

Київ,- 2007 

4. Павлюк В.В. Старостіна Г.В. 

Дослідження ресурсно- енер- 

гоефективних будівельних сумішей 

на основі золошла-кових відходів 

ТЕС. БудМайстерКлас Робоча 

програма та тези доповідей першої 

всеукраїнської науково- практичної 

конференції молодих вчених 

аспірантів, студентів. - Київ, КНУБА, 

2015. - С. 124. 

5. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., 

Павлюк В.В. Комплексне 

використання відходів паливно-

енергетичної промисловості для 

отримання композиційних 

матеріалів з підвищеними 

експлуатаційними 

характеристиками. Матеріали 

міжнар. наук.-практ. конференції 

"Енергозберігаючі технології. 

Застосування відходів промисловості в 

будівельних матеріалах та 

будівництві." Київ. -2004. -С.96-103 

6. Павлюк В.В., Вірченко С.П. 

Навчальна програма з дисципліни 

«Конструкції будівель і споруд». К.: 

КиМУ, 2020. 30 с. 

Лауреат премії президента України 

для молодих вчених за роботу 

«Створення екологічно чистих енерго- 

та ресурсозберігаючих технологій 

сучасних будівельних матеріалів з 

поліпшеними характеристиками на 

основі відходів електростанцій»  

Член-кореспондент Академії 

будівництва України по відділенню 

«Енергозбереження, в будівництві, 

будіндустрії і промисловості 

будматеріалів».  



20.  Вірченко Сергій 

Петрович 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація - архітектор)  

 

14 Конструкції будівель і 

споруд 

(практичні) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація - архітектор)  

Стажування:  

1. Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України; 

Кваліфікаційний сертифікат АА № 

000122; від 20.06.2012 р. Тема:  

«Архітектурне об’ємне 

проектування»; кваліфікація –  

архітектор. 
2. Київський міжнародний 

університет; Сертифікат про 

підвищення кваліфікації гаувово-

педагогічних працівників 

Університету за Освітньою програмою 

професійного розвитку №135/20-с від 

10.04.2020 р. 

Основні роботи: 

1. Вірченко С.П.  Архітектура 

будівель і споруд: Методичні 

редомендації до вивчення курсу– К.: 

КиМУ, 2018. –  38 с. 

2. Вірченко С. П., Омельяненко М.В., 

Омельяненко М.В. Методичні 

вказівки до виконання курсового 

проекту з дисципліни «Архітектурне 

проектування. Частина 3. 

«Архітектурне проектування та 

макетування».К.: Київ: КиМУ, 2019. 

24 с. 

3. Вірченко С.П. Особливості 

застосування типології будівель в 

сучасних умовах // Матеріали XXIIV 

Міжнародної науково-практичної 

конференції професорсько-

викладацького складу «Україна між 

Заходом і Сходом: реалії та 

перспективи», Секція будівництва та 

архітектури. – К.: КиМУ, 2017. – 

С.228-233. 



4. Вірченко С.П. Сучасні тенденції 

проектування та особливості 

застосування типології будівель // 

Матеріали XXIII Міжнародної 

науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу 

«Формування європейських 

стандартів, цінностей та безпекового 

простору – стратегічний напрям 

української держави», Секція «Сучасні 

європейські тенденції в сфері 

будівництва та архітектури». – К.: 

КиМУ, 2018. – С. 255-259. 

5. Вірченко С.П. Медіа-архітектура – 

нові технології та нові можливості // 

Матеріали Круглого столу «Сучасні 

конструкційні матеріали та 

нормативне забезпечення України». – 

К.: КиМУ, 2018. – С. 30-32 

6. Павлюк В.В., Вірченко С.П. 

Навчальна програма з дисципліни 

«Конструкції будівель і споруд». К.: 

КиМУ, 2020. 30 с. 

21.  Павлюк Віталій 

Володимирович 

 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Технологія 

будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів; 

кваліфікація: магістр; 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.23.05 – 

будівельні матеріали та 

вироби). 

Тема дисертації: 

«Золоцементносульфатні 

в'яжучі речовини, 

модифіковані 

кремнеземистими добавками, 

та бетони на їх основі» 
 

Вчене звання: доцент 

кафедри технології 

будівельних конструкцій і 

виробів (Атестат доцента 

18 Основи теорії споруд Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Технологія будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів; 

кваліфікація: магістр; науковий 

ступінь: кандидат технічних наук 

(05.23.05 – будівельні матеріали та 

вироби). 

Вчене звання: доцент кафедри 

технології будівельних конструкцій і 

виробів (Атестат доцента 12ДЦ № 

020312 від 30 жовтня 2008р.) 

Основні роботи: 

1. Павлюк В.В., Павлюк І.М., Бугай 

Г.Ю. Технологічний супровід 

виготовлення монолітних бетонних і 

залізобетонних конструкцій. 

Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи для студентів які 

навчаються за напрямом підготовки 

6.060101 «Будівництво», Київ 2011 



12ДЦ № 020312 від 30 

жовтня 2008р.) 

 

Член-кореспондент Академії 

будівництва України по 

відділенню:Енергозбережен

ня в будівництві і 

промисловості будматеріалів 

(диплом №1991 від 24 

травня 2007р.) 

 

2. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., 

Павлюк В.В. Комплексное 

исследование пуццолановой 

активности золТЭЦ и эффективность 

их использования для получения 

композиционных строительных 

материалов с улучшенными 

эксплуатационными свойствами. Сб. 

докл. V юбилейная Международная 

научно-техническая конференция 

СтройХИМИЯ 2008. - Киев- 2008. С. 

100-103. 

3. Павлюк В.В., Терещенко Л.В., 

Бондар К.В. Модифицированные 

пуццо-лановые цементы для 

возведения монолитных 

конструкций в зимних условиях. 

Тезисы докладов шестой научной 

конференции «Материалы и покрытия в 

экстримальных условиях: исследования 

применение, экологически чистые 

технологии производства и утилизации 

изделий», Большая Ялта -2010. - С. 371. 

4. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., 

Комлик В.І. Енергоефективні 

композиційні цементи для вико-

нання робіт в зимових умовах. 

Міжнародна наукова конференція 

"Будівельне матеріалознавство". 

Харків -2017. 

5. Павлюк В.В. Навчальна програма з 

дисципліни «Основи теорії споруд». 

К.: КиМУ, 2020. 22 с. 

Лауреат премії президента України 

для молодих вчених за роботу 

«Створення екологічно чистих енерго- 

та ресурсозберігаючих технологій 

сучасних будівельних матеріалів з 

поліпшеними характеристиками на 

основі відходів електростанцій»  

Член-кореспондент Академії 

будівництва України по відділенню 

«Енергозбереження, в будівництві, 



будіндустрії і промисловості 

будматеріалів».  

22.  Тимошенко Марія 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність – міське 

будівництво та господарство, 

кваліфікація – інженер-

будівельник ;  науковий 

ступінь:  

кандидат архітектури, (841 – 

Районне планування і 

містобудукування /18.00.04 – 

містобудування та ланшафна 

архітектура)  

Тема дисертації: 

«Планувальна організація 

транспортних зв'язків в 

міських промислових 

районах» 

 

 

Старший науковий 

співробітник  за 

спеціальністю:  

«Градобудівництво, районне 

планування, ландшафтна 

архітектура і планування 

сільськогосподарських 

населених пунктів» 

60 Історія архітектури та 

містобудування 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність – міське будівництво та 

господарство, кваліфікація – інженер-

будівельник ;  науковий ступінь: 

кандидат архітектури 

(841 – Районне планування і 

містобудукування /18.00.04 – 

містобудування та ланшафна архітектура)  

Стажування:  

Міністерство освіти і науки України. 

«Національний авіаційний 

університет»; відоцтво про 

підвищення кваліфікації 12 СПВ № 

159073; від 24.05.2016р. 

Тема: «Інноваційні технології системи 

вищої технічної освіти»  

Основні роботи: 

1. Тимошенко М.М., Демура-

Машкіна А.О. Історико-

порівняльний аналіз дизайн-освіти 

в Україні і зарубіжжі в XIX- ст. 
Сучасні проблеми архітектури і 

містобудування. – К.: НАУ. 2012. Вип. 

31. С.282-290. 

2. Тимошенко М.М. Новітні 

тенденції в проектуванні і 

організації великих і крупнів 

аеропортів. Матеріали науково-

практичної конференції «Аеропорт – 

вікно в майбутнє». К.: НАУ. 2012.-

С.67-69. 

3. Тимошенко М.М. Визначна 

роль польських архітекторів у 

розвитку архітектури і урбанізму 

України у XIX-XXст. Матеріали 

научно-практичного семінару «Polacy 

na Podoli». м. Камянець-Подільський. 

Люблін-2012.-С. 17-26. 

4. Тимошенко М.М. «Карабах»- 

маєток перших колоністів в Криму 

Натурні обстеження. Проблеми 



збереження. Теорія і практика 

дизайну . Зб. Наук. праць. – К.: НАУ. 

2013. – Вип. 2. – С. 77-83. 143с. 

5. Тимошенко М.М. 

Планувальна організація маєтка 

Кутузова М.І. «Горощки» 

Волинської губернії. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції. Формування культурно-

побутового середовища палацево-

паркових комплексів другої половини 

XVIII-початку XX ст., Чернігів, 2013.-

С. 13-17-87с. 

6. Тимошенко М.М. Українські 

традиції у садово-парковому 

мистецтві XIX – XX ст. Матеріали III 

Матеріали Міжнародної конференції 

«Ландшафтна архітектура в 

ботанічних садах і дендропарках» - 

К.:-НАУ.-2013.-С.27-32. 

7. Тимошенко М.М., Томілович 

Л.В. Історичні садиби Вінницької 

області. Праці НДІ 

пам`яткоохоронних досліджень. К.:-

Фенікс-2013. С.182. 

8. Тимошенко М.М., Єрзіна І.В., 

Костянец Н.М. Нові концепти 

розвитку світової архітектурної 

освіти (на прикладі України, Росії, 

Франції і Польщі) Інвентаризація 

об’єктів натурних обстежень: смт. 

Кореїз. Нинішн. Стан та проблеми 

збереження. Збірник наукових праць. 

Випуск 1(11) КНУБА. К.:-2014.-С.34-

47. 

9. Тимошенко М.М. Сучасні 

концепти підготовки архітекторів у 

розвитку дизайнерів міського 

середовища Франції. Зб. Наукових 

праць НАУ «Проблеми розвитку 

міського середовища». Випуск1 НАУ.-

К.:-2014-С.287-293. 

10. Тимошенко М.М. До 300 

річчя творчої діяльності народного 



майстра Стефана Ковніра: шкіц до 

біографії. Праці Науково-дослідного 

інституту пам`ятко охоронних 

досліджень. К.: Ліра-2015. С.86-92 

11. Тимошенко М.М. Роль 

польських архітекторів у розвитку 

архітектури України вIXX-XX ст. 

Науковий семінар Polacy na Podoli (17-

19.11.2014) Варшава (Польща). 2014.-

С.47-59. 

12. Тимошенко М.М. Українська 

символіка в садово парковій 

архітектурі. Національна академія 

наук України. Національний 

ботанічний сад ім. М.М. Гришка 

Головний ботанічний сад. Київ, 2015. 

13. Тимошенко М.М. 

Ландшафтне мистецтво Чарльза 

Еліота -  історична основа сучасного 

парко будування. Матеріали науково-

практичної конференції «Культурний 

ландшафт: проектуєм зелень складова 

частина охорони культурної 

спадщини» Жоква. 20-23 вересня 

2016.-Львів, 2016.-С.49-56. 

14. Тимошенко М.М., Бондар Ю.М. 

Натурні обстеження Історичних 

пам’яток Маєткової культури в 

Україні. Методичні рекомендації для 

5 курсу ІАП з дисципліни «Методи 

натурних обстежень «ОКР спеціаліст, 

магістр». –К: НАУ.2013.-38с. 

15. Тимошенко М.М., Семироз Н.Г. 

Невігластво в архітектурі Києва XX-

XI ст. Матеріали 11 Міжнародної 

наукової конференції Києва XX-XXI 

ст. «Архітектура історичного Києва. 

Контекст утворення» 24.09.2017, 

КНУБА. 

16. Тимошенко М.М., Semuroz N, 

Simontnko V. Source of development of 

basis in Ukraine –IXX-XX. 

Personalitcies and memorables places. 

Globale journai of Houman-Social 



Scienceinterdisciplinery v. 

18.iss.1vers.1/0 year 2018 url. https:// 

socialcienceresearch.org/index.php/GJ 

HSS/article/view/2465/2354 

17. Тимошенко М.М. Голодомор в 

Україні 1932-1933р., як військово-

оперативний силовий захід. 

Урбаністичні наслідки. Матеріали 

міжнародної наукової конференції 

«Соціопросторова та символічна 

інженерія суспільства: до річниці 

Голодомору та масових репресій 1932-

1933р.р.» 10-12.05.2018. КНУБА, 

представництво Польської академії 

наук в Києві. Київ, КНУБА. 

18. Тимошенко М.М., Семироз Н.Г. 

Садиба в передмісті Києва – джерело 

натхнення Антонова О.К. Матеріали 

конференції «Маєткова культура: 

історія генезис, мистецькі критерії 

оцінки» 16-17.08.2018. Заповідник 

«Качанівка» Чернігівська область. 

19. Тимошенко М.М. Навчальна 

програма з дисципліни «Історія 

архітектури та містобудування». К.: 

КиМУ, 2020. 18 с. 

23.  Бутик Михайло 

Васильович 

Викладач  

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Дизайн 

архітектурного середовища; 

кваліфікація: архітектор) 

 

11 Введення в 

архітектурне 

проектування 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Дизайн архітектурного 

середовища; кваліфікація: 

архітектор) 

Основні роботи: 

1. Бутик М.В. Особливості 

комплексного забезпечення безпеки 

аеровокзалів засобами архітектури. 

«Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування»: Наук.–техн.. збірник. 

Відпов. Ред. .М.Осетрін.  – К., КНУБА, 

2015. – Вип. 58. – С.129-136; 

2. Бутик М.В., Хлюпін О.А. Особливості 

формування архітектури 

підприємств торгівлі в системі 

аеропорту «Сучасні проблеми 

архітектури та містобудування»: наук. -



техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – 

К.: КНУБА, 2015. вип.40. – С. 183-187. 

3. Бутик М.В. Систематизація 

факторів, що впливають на 

формування аеровокзалів «Сучасні 

проблеми архітектури та 

містобудування»: наук.-техн. збірник. 

Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:КНУБА, 

2016. вип.43. – С. 93-97. 

4. Бутик М.В. Формування типів 

можливих загроз безпеці в в 

будівлях аеровокзалів. «Сучасні 

проблеми архітектури та містобудуван-

ня»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. 

М.М.Дьомін. –  К.:КНУБА, 2016. вип.43. 

– С. 83-88. 

5. Бутик М.В.  Містобудівні умови 

розміщення аеровокзальних 

комплексів аеропортів. «Місто-

будування та територіальне планування: 

Наук. –техн.. збірник» Відпов. Ред. 

.М.Осетрін.  – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59. 

– С.216-219; 

6. Butyk M.V. Features integrated 

security air terminal means of 

architecture. 
«SafetyinAviationandSpaceTechnologies

». – Kyiv, 2017. – Volume 3. Р. 9.25-9.29 

7. Навчальний посібник 

«Композиція» (укладачі Чемакіна 

О.В., Грабовчак В.В., Бутик М.В.) . – 

К.: КиМУ, 2020. 

8. Методичні рекомендації для 

виконання курсової роботи з 

архітектурного проектування 

“Вивчення класичних 

архітектурних форм” для студентів І-

го курсу спеціальності 191 – 

“Архітектура та містобудування” 

(Видання друге, перероблене і 

доповнене): О.В. Чемакіна, 

Запорожченко О.Ю., М.В.Бутик. – 

Київ.: КИМУ, 2020р.  – 24 с.  



9. Бутик М.В. Навчальна програма з 

дисципліни «Введення в 

архітектурне проектування». К.: 

КиМУ, 2020. 19 с 

Практичний досвід:  

ТОВ «АрхіLiev», архітектор 

ТОВ «Ексім Солюшен», дизайнер-

проектувальк. 

24.  Хлюпін 

Олександр 

Анатолійович 

(за сумісництвом) 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація архітектор) ; 

 

 

32 Архітектурне 

проектування  

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація:архітектор) ; 

Стажування:  

1. Міністерство освіти і науки України. 

Національний Авіаційний університет. 

«Інститут післядипломного навчання»; 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

педагогічної діяльності 12 СПК № 616347 

від 18.12.2014 р. 

2. ТОВ «Навчально-експертний центр 

НСАУ» Свідоцтво № 2701 від 19 

квітня 2019р;  тема: «Архітектурне 

об’ємне проектування»; кваліфікація: 

архітектор; 
3. Національна спілка архітекторів 

України. Атестаційна архітектурно-

будівельна комісія. Кваліфікаційний 

сертифікат АА № 004384 від 

26.04.2019 р., Тема: «Архітектурне 

об’ємне проектування»; кваліфікація: 

архітектор 
Основні роботи: 

1. Хлюпін О.А., Дугіна В.С. 

Особливості планувальної організації 

центрального офісу територіального 

органу поліції. «Сучасні проблеми 

архітектури та містобудуван-ня»: наук.-

техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  

К.:Кнуба, 2016. вип.43. – С. 283-288. 

2. Хлюпін О.А., Осиченко Г.О 

Особливості використання медіа 

обЇєктів у історичному середовищі 

міста. «Місто-будування та територіальне 

планування: Наук. –техн.. збірник» 



Відпов. Ред. .М.Осетрін.  – К., КНУБА, 

2016. – Вип. 59. – С.216-219; 

3. Хлюпін О.А. Фактори що 

визначають особливості про-ектування  

медіа-обїєктів. «Сучасні проблеми 

архітекту-ри та містобудування»: наук.-

техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  

К.:Кнуба, 2016. вип.41. – С. 540-541. 

4. Хлюпін О.А, Тромса Є.В. 

Особливості  архітектурно-

планувальної організації середньо-

поверхової  житлової забудови 

підвищеної щільності. «Сучасні 

проблеми ар-хітектури та 

містобудування»: наук.-техн. збірник. 

Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 

2017. вип.47. – С. 541-545. 

5. Хлюпін О.А., Ряба К.Ю. 

Особливості проектування 

реабілітаційного центру для дітей з 

функціональними обмеженнями. 

«Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування»: наук.-техн. збірник. 

Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 

2017. вип.47. – С. 523-527. 

6. Хлюпін О.А., Химишинець Н.В. 

Всеосяжні переваги єдиного процесу 

проектування в САПР ALLPLAN. «Су-

часні проблеми архітектури та 

містобудування»: наук.-техн. збірник. 

Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.: Кнуба, 

2017. вип.48. – С. 484-488. 

7. Хлюпін О.А., Ряба К.Ю. Іпотерапія 

як один із видів анімалотерапії в 

архітектурно-просторовій структурі 

реа-білітаційного центру для дітей. 

«Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування»: наук.-техн. збірник. Від-

пов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 2017. 

вип.48. – С. 448-452. 

8. Хлюпін О.А, Качура В.В. 

Просторова та архітектур-но-

планувальна організація технополісів. 

«Сучасні проб-леми архітектури та 



містобудування»: наук.-техн. Збір-ник. 

Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 

2017. вип.48. – С.435-441. 

9. Хлюпін О.А., Оникієнко А.С. 

Необхідність проекту-вання центру 

МНС оперативного реагування у 

міському середовищі. «Сучасні 

проблеми архітектури та містобу-

дування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. 

М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 2017. вип.48. – 

С. 290-294 

10. Хлюпін О.А., Дашко Ю.С. 

Організація житлової за-будови 

підвищеної щільності на прибережних 

територіях р. Дніпро в м. Києві. 
«Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування»: наук.-техн. збірник. 

Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 

2017. вип.48. – С. 392-396.  

11. Хлюпін О.А., Дорохова Н.В. 

Способи модернізації архітектурно-

планувальних рішень шкільних 

закладів. «Сучасні проблеми архітектури 

та містобудування»: наук.-техн. Збірник. 

Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.: Кнуба, 

2016. вип.49. – С. 425-430. 

12. Хлюпін О.А., Аксютіна О.О. 

Особливості урбаніс-тичного руху та 

його основні ідеї. «Сучасні проблеми 

архітектури та містобудування»: наук.-

техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьо-мін. –  

К.:Кнуба, 2017. вип.50. – С. 119-124. 

13. Хлюпін О.А., Кравчук Г.В. 

Особливості формування науково-

дослідних лабораторій на воді. «Сучасні 

проб-леми архітектури та 

містобудування»: наук.-техн. збірник. 

Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 

2017. вип.49. – С. 468-473. 

14. Методичні вказівки до 

дипломного проектування напряму 

«Архітектура» та спеціальності 

«Архітектура та містобудування» // 

Ю.О. Дорошенко, О.А. Хлюпін / – К.: 



НАУ, 2017. – 168с. (10,5/ 5 д.а.). 

15. Методичні вказівки до 

дипломного проектування напряму 

«Архітектура» та спеціальності 

«Архітектура та містобудування» // 

Ю.О. Дорошенко, О.А. Хлюпін / – К.: 

НАУ, 2017. – 168с. (10,5/ 5 д.а.). 

16. Хлюпін О.А. Навчальна програма з 

дисципліни «Архітектурне 

проектування». К.: КиМУ, 2020. 23 с 

17. Трансформована мобільна будівля з 

автономним енер-гозабезпеченням 

«винахід/ А.С. 5032452/33/012672/ МКИ 

45 Е04В 1/343  Е04Д13 1993/Открытия, 

изобретения № 52». 

18. Торговий павільйон «промисловий 

зразок/49 ПО /3 92004063/050646 від 

28.12.1994». 

19. Член спілки Архітекторів СРСР з 

1984р., Член Національної Спілки 

Архітекторів України. 

6 премій Спілки Архітекторів СРСР та 

України;  

Дворазовий лауреат міжнародних 

конкурсів;  

 Премія Міністерства будівництва та 

архітектури; 

Премія Академії Архітектури України 

«За високий професіоналізм і 

унікальність концептуального підходу  

при вирішенні містобудівних задач». 

25.  Русаков 

 Ігор Олександрович 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація архітектор) ; 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.01.01 - 

Прикладна геометрія, 

інженерна графіка). Тема 

дисертації: «Геометричне 

моделювання архітектурних 

конструкцій що 

трансформуються» 

 

19 Архітектурне 

проектування з 

використання 

комп’ютерних систем 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація архітектор) ; 
науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.01.01 - 

Прикладна геометрія, інженерна 

графіка), 

Стажування:  

ТОВ «Навчально-експертний центр 

НСАУ». Свідоцтво №0890 від 28 

жовтня 2016 р. за програмою 



Член національної спілки 

архітекторів України 

Член національної спілки 

дизайнерів України 

«Розроблення містобулівної 

документації»;  

Сертифікат АА №003652 від 

30.12.2016 р., спеціалізація 

«Розроблення містобудівної 

документації », кваліфікація: 

архітектор 
ТОВ "Навчально-експертний центр 

НСАУ", свідоцтво №0920 від 

26.11.2016 р. за програмою 

"Архітектурне об'ємне проектування" 

Сертифікат АА №003652 від 

30.12.2016 р., спеціалізація 

«Архітектурне об'ємне проектвання», 

кваліфікація: архітектор 

Основні роботи: 

1. Русаков І.О., Крупецьких А.Г. 

Принципи організації інтрер’єрів 

центру підготовки пілотів–

операторів безпілотної авіації. 

Теорія та практика дизайну. 

Мистецтвознавство. Вип.8.2013.  

2. Русаков І.О., Наталушко Г.В. 

Особливості формування інтер’єрів 

навчально– тренувальних залів 

авіаційних спорткомплексів. Теорія 

та практика дизайну. 

Мистецтвознавство. Вип.8.2013.  

3. Кузнецова І.О. Русаков І.О.. Руденко 

О.В., Гербич К.О. Інноваційні 

напрями в дизайні інтерєру Теорія 

та практика дизайну. 
Мистецтвознавство. Вип.12. 2017. 

4. Русаков, І.О. "У всіх стародавніх 

містах існує історична зона, … " 

[Текст] / Ігор Русаков; спілкув. О. 

Зенталь // Урядовий кур'єр. - 2013. - 17 

лип. (№ 126). - С.8  

5. Русаков І.О. Навчальна програма з 

дисципліни «Архітектурне 

проектування з використання 

комп’ютерних систем». К.: КиМУ, 

2020. 24с 

Практичний досвід:  



ХТЦУ «Модуль» Київської міської 

спілки наукових та інженерних  

товариств, головний архітектор. 

ПП «Спілка дизайнерів» 

Розробка проектів розвитку, 

реконструкції будівель, благоустрою 

територій дитячого будинку 

родинного типу «Батьківська турбота  

Пущі-Водиці.  

Розробка проектів розвитку, 

реконструкції будівель, благоустрою 

територій дитячого будинку 

родинного типу Міжнародній 

благодійній фундації «Отчий дім»  в 

Святопетрівському Київської обл. 

Розробка проекту реконструкції 

дитячого садочка №115 в 

Оболонському р-ні м Києва. 

26.  Русаков Ігор 

Олександрович 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація архітектор) ; 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.01.01 - 

Прикладна геометрія, 

інженерна графіка). Тема 

дисертації: «Геометричне 

моделювання архітектурних 

конструкцій що 

трансформуються» 
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проектування 

багатофункціональних 

об’єктів 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація архітектор) ; 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.01.01 - 

Прикладна геометрія, інженерна 

графіка) 

Стажування:  

ТОВ «Навчально-експертний центр 

НСАУ». Свідоцтво №0890 від 28 

жовтня 2016 р. за програмою 

«Розроблення містобулівної 

документації»;  

Сертифікат АА №003652 від 

30.12.2016 р., спеціалізація 

«Розроблення містобудівної 

документації », кваліфікація: 

архітектор 
ТОВ "Навчально-експертний центр 

НСАУ", свідоцтво №0920 від 

26.11.2016 р. за програмою 

"Архітектурне об'ємне проектування" 

Сертифікат АА №003652 від 

30.12.2016 р., спеціалізація 



«Архітектурне об'ємне проектвання», 

кваліфікація: архітектор 

Основні роботи: 

1. Русаков І.О., Крупецьких А.Г. 

Принципи організації інтрер’єрів 

центру підготовки пілотів–

операторів безпілотної авіації. 

Теорія та практика дизайну. 

Мистецтвознавство. Вип.8.2013.  

2. Русаков І.О., Наталушко Г.В. 

Особливості формування інтер’єрів 

навчально– тренувальних залів 

авіаційних спорткомплексів. Теорія 

та практика дизайну. 

Мистецтвознавство. Вип.8.2013.  

3. Кузнецова І.О. Русаков І.О.. Руденко 

О.В., Гербич К.О. Інноваційні 

напрями в дизайні інтерєру. Теорія 

та практика дизайну. 

Мистецтвознавство. Вип.12. 2017. 

4. Русаков, І.О. "У всіх стародавніх 

містах існує історична зона, … " 
[Текст] / Ігор Русаков ; спілкув. О. 

Зенталь // Урядовий кур'єр. - 2013. - 17 

лип. (№ 126). - С. 8.  

5. Русаков І.О. Навчальна програма з 

дисципліни «Архітектурне 

проектування 

багатофункціональних об’єктів». К.: 

КиМУ, 2020. 25 с 

Практичний досвід:  

ХТЦУ «Модуль» Київської міської 

спілки наукових та інженерних  

товариств, головний архітектор. 

ПП «Спілка дизайнерів» 

Розробка проектів розвитку, 

реконструкції будівель, благоустрою 

територій дитячого будинку 

родинного типу «Батьківська турбота  

Пущі-Водиці.  

Розробка проектів розвитку, 

реконструкції будівель, благоустрою 

територій дитячого будинку 

родинного типу Міжнародній 



благодійній фундації «Отчий дім»  в 

Святопетрівському Київської обл. 

Розробка проекту реконструкції 

дитячого садочка №115 в 

Оболонському р-ні м Києва. 

 

27.  Чемакіна Октябрина 

Володимирівна 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: архітектура, 

кваліфікація – архітектор; 

науковий ступінь:  

кандидат архітектури з 

(18.00.04 – містобудування та 

ландшафтна архітектура)  

Тема дисертації 

«Архітектурно-планувальна 

організація комплексів 

підприємств будівельної 

індустрії (для гідротехнічних 

споруд)» 

 

Доцент кафедри архітектури 

цивільних і 

промисловихбудівель (атестат 

ДЦ № 017714 від 01.12.1989р.) 

42 Теоретичні та 

методичні основи 

архітектури та 

 містобудування   

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність – архітектура, 

кваліфікація – архітектор;  

науковий ступінь:  

кандидат архітектури зі (18.00.04 – 

містобудування та ландшафтна 

архітектура)  

Стажування:  

1. Університет менеджменту 

освіти НАПН України; свідоцтво про 

підвищення кваліфікації; 12 СПК № 

938604; від 19.10.2012 р. Тема: 

«Науково-методична робота у ВНЗ III-

IVр.а.»  

2. Національна академія 

педагогічних наук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

Центральний інститут післядипломної 

освіти; Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації  СП № 35830447 / 1049-20; 

від 26.06.2020 р. Тема: 

«Запровадження нових форм 

дизайнерської освіти у навчальних 

закладах України»  

 

Основні роботи: 

1. Особливості формування 

архітектурного середовища центру 

релаксації в аеропорту Проблеми 

розвитку міського середовища: Наук.-

техн. збірник / - К.: НАУ, 2013. - Вип. 

9.- с. 89-94. 

2. Просторова організація 

середовища  життєдіяльності для 

маломобільних груп населення: 

навчально-методичнийпосібник К.: 

НАУ, 201835 с.  



3. Архітектурне проектування: 

Навчальний посібник Київ: НАУ, 

2016.  300 с. Л. М. Бармашина, Г. І. 

Болотов та ін. 

4. Теоретичні та методичні основи 

архітектури та містобудування. 

Навчально-методичний посібник Київ: 

НАУ, 2006 154с. Бармашина Л.М. 

5. Чемакіна О.В. Агєєва 

Г.М.Бжезовська Н.В. Теорія 

містобудування: методичні 

рекомендації до самостійної роботи. 

методичні рекомендації до самостійної 

роботи. К. : НАУ, 2018. 

6. 9.Чемакіна О.В. Свірко В.О. Рубцов 

А.Л. Олійник О.П. Дизайнерська 

діяльність: системи візуальної 

інформації. Методичні рекомендації. 

Київ: УкрНДІ ДЕ, 2017. – 191 с. 

7. 10.Чемакіна О.В. Агєєва Г.М. 

Бжезовська Н.В. «Теорія 

містобудування: практикум». 

Практикум. К. : НАУ, 2018 

8. Чемакіна О.В. Навчальна 

програма з дисципліни «Теоретичні 

та методичні основи архітектури та 

містобування ». К.: КиМУ, 2020.14 с 

28.  Павлюк Віталій 

Володимирович 

 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Технологія 

будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів; 

кваліфікація: магістр; 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.23.05 – 

будівельні матеріали та 

вироби). 

Тема дисертації: 

«Золоцементносульфатні 

в'яжучі речовини, 

модифіковані 

кремнеземистими добавками, 

та бетони на їх основі» 
 

18 Технологія будівництва 

(лекції) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Технологія будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів; 

кваліфікація: магістр; науковий 

ступінь: кандидат технічних наук 

(05.23.05 – будівельні матеріали та 

вироби). 

Вчене звання: доцент кафедри 

технології будівельних конструкцій і 

виробів (Атестат доцента 12ДЦ № 

020312 від 30 жовтня 2008р.) 

Основні роботи: 

1. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., 

Павлюк В.В., Павлюк 

І.М.Оптимізація складу бетонів на 

основі композиційного цементу з 

http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%90%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%90%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%90%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Вчене звання: доцент 

кафедри технології 

будівельних конструкцій і 

виробів (Атестат доцента 

12ДЦ № 020312 від 30 

жовтня 2008р.) 

 

Член-кореспондент Академії 

будівництва України по 

відділенню:Енергозбережен

ня в будівництві і 

промисловості будматеріалів 

(диплом №1991 від 24 

травня 2007р.) 

 

підвищеним вмістом техногенних 

відходів та оцінка їхніх 

експлуатаційних властивостей. 
Материалы 44-го междунар. семинара 

«Моделирование и оптимизация в 

материаловедении» (МОК-44). - 

Одесса: Аст- ропринт. - 2005. - С. 49-

50. 

2. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., 

Павлюк В.В., Бондаренко О.П. 

Особливості використання 

пластифікуючих добавок для 

покращення технологічних 

властивостей бетонних сумішей на 

основі швидкотверднучих лужних 

портландцементів. Матеріали VI 

науково- практичного семінару 

"Структура, властивості та склад 

бетону" Київ. - 2007. -С. 138-144 

3. Павлюк В.В., Бугай Г.Ю. 

Енергозаощадження в технології 

дрібнозернистих бетонів. Матеріали 

VII міжнародної конф., 3-10 черв. 

2011р., Варна, Болгарія. Т.З / відп. За 

випуск Ю.О. Ступак, В.М. Четверик. - 

Д., 2011.-С. 238-240. 

9. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., 

Комлик В.І. Енергоефективні 

композиційні цементи для вико-

нання робіт в зимових умовах. 

Міжнародна наукова конференція 

"Будівельне матеріалознавство". 

Харків -2017. 

10. Павлюк В.В., Колле Г.П. 

Навчальна програма з дисципліни 

«Технологія  будівництва». К.: 

КиМУ, 2020. 20 с 

Лауреат премії президента України 

для молодих вчених за роботу 

«Створення екологічно чистих енерго- 

та ресурсозберігаючих технологій 

сучасних будівельних матеріалів з 

поліпшеними характеристиками на 

основі відходів електростанцій»  



Член-кореспондент Академії 

будівництва України по відділенню 

«Енергозбереження, в будівництві, 

будіндустрії і промисловості 

будматеріалів».  

29.  Колле Геннадій 

Георгійович 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності: 

(базова освіта: 

спеціальність: Промислове 

та цивільне будівництво; 

кваліфікація: інженер-

будівельник) 

15 Технологія будівництва 

 (практичні) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності: 

(базова освіта: спеціальність: 

Промислове та цивільне 

будівництво; кваліфікація: інженер-

будівельник) 

Основні роботи: 

1. Обухов А.В., Коллє Г.Г. 

Методичні вказівки до виконання 

курсової  роботи з навчальної 

дисципліни «Технологія 

будівництва»,  «Потоковий монтаж 

одноповерхової промислової будівлі» 

для студентів спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» 

галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво». К.: КиМУ, 2019. 44с. 

2. Коллє Г.Г. Нові ресурсоекономні 

конструкції з профільних труб // 

Матеріали Круглого столу «Сучасні 

конструкційні матеріали та 

нормативне забезпечення України». – 

К.: КиМУ, 2018. – С. 10-12.  

3. Павлюк В.В., Колле Г.П. 

Навчальна програма з дисципліни 

«Технологія  будівництва». К.: 

КиМУ, 2020. 20 с 

Практичний досвід: 

Київський міжнародний університет. 

Інженер. Виконання робіт з 

будівництва та ремонту об’єктів. 

Оцінка технічного стану і 

паспортизації будівель і 

споруд.(внутрішне сумісництво) 

30.  Чемакіна Октябрина 

Володимирівна 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність : архітектура, 

кваліфікація : архітектор; 

науковий ступінь:  

42 Інженерне обладнання 

будівель і споруд 

(лекційні) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність – архітектура, 

кваліфікація – архітектор; науковий 

ступінь:  



кандидат архітектури (18.00.04 

– містобудування та 

ландшафтна архітектура) . 

Тема дисертації 

«Архітектурно-планувальна 

організація комплексів 

підприємств будівельної 

індустрії (для гідротехнічних 

споруд)» 

 

Доцент кафедри архітектури 

цивільних і 

промисловихбудівель (атестат 

ДЦ № 017714 від 01.12.1989р.) 

кандидат архітектури (18.00.04 – 

містобудування та ландшафтна 

архітектура) . 

Тема дисертації «Архітектурно-

планувальна організація комплексів 

підприємств будівельної індустрії (для 

гідротехнічних споруд)» 

11. Основні роботи:  

12. 1.Чемакіна О.В., Кузьмін О.В., 

Шуваєва О.Ю. «Інженерне 

обладнання будівель»: навч. посіб. / 

Чемакіна О.В., Кузьмін О.В., Шуваєва 

О.Ю. К.: КиМУ, 2020. 225 с. 

13. 2.Методичні рекомендації для 

виконання курсової роботи з 

архітектурного проектування 

“Вивчення класичних 

архітектурних форм” для студентів І-

го курсу спеціальності 191 – 

“Архітектура та містобудування” 

(Видання друге, перероблене і 

доповнене): О.В. Чемакіна, 

Запорожченко О.Ю., М.В.Бутик. – 

Київ.: КиМУ, 2020р.  – 24 с. 

3.Чемакіна О.В., Шуваєва-Нечипорук 

О.Ю. Навчальна програма з 

дисципліни «Інженерне обладнання 

будівель і споруд». К.: КиМУ, 2020. 20 

с. 

31.  Шуваєва-Нечипорук 

Ольга Юріївна 

 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність -  

теплогазопостачання і 

вентиляція; кваліфікація: 

магістр будівництва 

14 Інженерне обладнання 

будівель і споруд 

(практичні) 

 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність -  теплогазопостачання і 

вентиляція; кваліфікація: магістр 

будівництва 

Стажування:  

1. Міністерство освіти і науки 

України. Київський національний 

університет будівництва і архітектури. 

Кваліфікаційний атестат № АА000106; 

від 27.06.2019 р. Тема:  «Обстеження 

інженерних систем будівель». 

2. Київський міжнародний 

університет; Сертифікат про 

підвищення кваліфікації гаувово-



педагогічних працівників Університету 

за Освітньою програмою професійного 

розвитку №010/20-с від 10.04.2020 р. 

Основні роботи: 

1. Исследование эффективности 

солнечного отопительного прибора 

для пассивного отопления в регионах 

с длительной облачной погодой / 

Шуваева О.Ю., Милейковский В.А. / 

BudownictwooZoptymalizowanymPotenc

ijaleenergetycznym 1(19) 2017, s/95-104/. 

2. Дослідження сонячного 

опалювального приладу для 

пасивних систем використання 

сонячної енергії. /В.О. Мілейковський, 

О.Ю. Шуваєва // Вентиляція, 

освітлення та теплогазопостачання: 

науково-технічний збірник. – Вип. 19 – 

К.: КНУБА, 2016. – С. 112-116. 

3. Дослідження ККД сонячного 

опалювального приладу підвищеної 

ефективності для пасивного 

опалення. / В.О. Мілейковський, О.Ю. 

Шуваєва // Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання: науково-

технічний збірник. – Вип. 21 – К.: 

КНУБА, 2017. – С. 27-36. 

4. Дослідження роботи системи 

очищення повітря цеху бавовняних 

виробів/ Шуваєіа О.Ю., Зінич П.Л. 

//Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання: науково-

технічний збірник. – Вип. 25 / 

відповідальний редактор Е. С. Малкін. 

– Київ: КНУБА, 2018. – 73 с. 

5. Дослідження роботи пасивного 

сонячного опалювального приладу в 

умовах тривалих хмарних періодів. 

Шуваєва О.Ю., Зінич П.Л., 

Мілейковський В.О./Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (м.Київ, 10-11 жовтня 

2019р.). К.:ДКС Центр, 2019. 218с/ с. 

50-52. 



6. Методичні рекомендації до 

практичних занять і самостійної роботи 

з дисциплін «Системи формування 

мікроклімату», «Інженерні системи 

будівель», «Налагодження, пуск та 

експлуатація систем ТГПіВ» для 

студентів спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» 

освітньопрофесійної програми 

«Теплогазопостачання і вентиляція» 

всіх форм навчання/Укладачі: П.Л. 

Зінич., О.Ю. Шуваєва-Нечипорук  - К.: 

ІІНО КНУБА, 2019. – 33с. 

7. Чемакіна О.В., Кузьмін О.В., 

Шуваєва О.Ю. «Інженерне 

обладнання будівель»: навч. посіб. / 

Чемакіна О.В., Кузьмін О.В., Шуваєва 

О.Ю. К.: КиМУ, 2020. 225 с. 

8. Чемакіна О.В., Шуваєва-

Нечипорук О.Ю. Навчальна програма 

з дисципліни «Інженерне обладнання 

будівель і споруд». К.: КиМУ, 2020. 20 

с. 

32.  Тимошенко Марія 

Миколаївна 

Доценткафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: міське 

будівництво та господарство, 

кваліфікація: інженер-

будівельник ;  наукова ступінь:  

кандидат архітектури,  (841 – 

Районне планування і 

містобудукування /18.00.04 – 

містобудування та ланшафна 

архітектура)  

Тема дисертації: 

«Планувальна організація 

транспортних зв'язків в 

міських промислових 

районах» 

 

 

Старший науковий 

співробітник  за 

спеціальністю:  

60 Типологія будівель та 

споруд 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність – міське будівництво та 

господарство, кваліфікація – інженер-

будівельник ;  наукова ступінь:  

кандидат архітектури,  (841 – Районне 

планування і містобудукування/ 18.00.04 – 

містобудування та ланшафна архітектура)  

Основні роботи: 

1. Sourcesof development of aviation 

bases in Ukrain. Personalities and 

memorable plases. Матеріали 

Міжнародного конгресу «Aviation in 

the XXI –stcentry. Safety in Aviation and 

Space 

Technologites»/Proceeding/volum3-K.- 

HAY.2012.P. 9.29-9.32. 

2. Тимошенко М.М. Новітні тенденції 

в проектуванні і організації великих 

і крупнів аеропортів. Матеріали 

науково-практичної конференції 



«Градобудівництво, районне 

планування, ландшафтна 

архітектура і планування 

сільськогосподарських 

населених пунктів» 

«Аеропорт – вікно в майбутнє». К.: 

НАУ. 2012.-С.67-69. 

3. Тимошенко М.М. Новітні тенденції 

в проектуванні аеропортів. 
Матеріали науково-практичної 

конференції «Політ 2013.Сучасні 

проблеми науки». НАУ.-К.: 2013. 

4. Тимошенко М.М., Бібер С.Г. 

Особливості архітектури будівель у 

сегменті інноваційних технологій 

акварелаксації. КНУБА. Зб. 

Наукових праць. Київ.2014р. 

5. Тимошенко М.М. Новітні рішення 

аеропорту ім. Айдара Алієва в м. 

Баки. XII міжнародна науково-

технічна конференція «АВІА-2015». 

28-29 квітня 2015 року.-К.:НАУ.-

(ел.ресурс). 

6. Тимошенко М.М., Семироз Н.Г., 

Бібер С.Г. Загальноосвітній 

навчальний заклад на 320 учнів. 

Методичні рекомендації до курсового 

проекту для 4 курсу з дисципліни 

«Архітектурне проектування». 

Наукові праці ін.-ту аеропортів НАУ.-

К.: НАУ, 2013-28с. 

7. Тимошенко М.М., Дорошенко Ю.О., 

Агєєва Г., Семироз Н.Г. Своя крыша 

над головой.: восстанови, построй, 

купи. Книга практичний посібник. 

Препдставництво ООН в Україні 

департамент №Доступне житло для 

жертв АТО на Сході України» Київ. 

2014, 165с. 

8. Тимошенко М.М. Пневматичні 

об’єкти в дизайні міського 

архітектурного середовища. Випуск 

1 (20) науково-технічна конференція. 

Київ, НАУ,2018. 

14. Тимошенко М.М., 

Яблонський П., Бутенко М. 

Маскування авіа комплексів в 

Україні засобами архітектури та 

дизайну. Національний університет 



оборони ім.. І. Чернявського, Вісник 2 

(44) 2018, Київ.  

15. Тимошенко М.М. Навчальна 

програма з дисципліни «Типологія 

будівель і споруд». К.: КиМУ, 2020. 16 

с. 

33.  Діб Мішель Закарія 

 

 

 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектор; 

Кваліфікація: магістр 

архітектури); науковий 

ступінь: кандидат 

архітектури (18.00.02 – 

Архітектура будівель і 

споруд). 

Тема дисертації: 

«Типологічні основи 

проектування пасивних 

житлових будинків на 

території України» 

 

10 Екологізація та 

енергоефективність 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектор; 

Кваліфікація: магістр архітектури); 

Науковий ступінь: кандидат 

архітектури (18.00.02 – Архітектура 

будівель і споруд). 
Основні роботи: 

1.Диб М.З. Оценка реализованных 

примеров энергоэффективных 

малоэтажных жилых домов в 

Украине. Архітектурний вісник 

КНУБА: Наук.-вироб збірник. Киів, 

2018. Вип. 16. С. 476-483. 

2. Диб М.З. Проектирование 

энергоэффективного усадебного 

жилья “Hill House“ в Киевской 

области. Містобудування і 

територіальне планування КНУБА: 

наук.-техн. збірник. Київ, 2014. №51. 

С. 88-95. 

3. Диб М.З. Учѐт демографии при 

проектировании 

энергоэффективного 

одноквартирного и блокированного 

жилья в Украине. Сучасні проблеми 

архітектури та містобудування 

КНУБА: наук.-техн. збірник. Київ, 

2014. Вип. 35. С. 350-354. 

4. Сергейчук О.В., Щербакова Е.Н., 

Диб М.З. Климатическое 

районирование Украины как основа 

для проектирования 

биосферосовместимых поселений. 

Биосферная совместимость: 

человек, регион, технологии, Юго-

Западный государственный 

университет: научн.-техн. журнал 



Курск, 2013. №1. С. 9-16. (база РИНЦ). 

ISSN 2311-1518. 

5. Сергейчук О. В., Злоба В. В., Діб М. 

З. Енергозберігаюча система для 

світлових прорізів будівель: патент 

на корисну модель № 99738., Україна, 

МПК  Е06В 3/00. - № u 2014 12542; 

Заявл. 12.11.2014; Опубл. 25.06.2015, 

Бюл. № 12. 4 с. 

6.Dib M.Z. Типологические основы 

проектирования пассивных жилых 

домов на территории Украины. LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 

Saarbrücken, 2018. 214 p. ISBN-13: 978-

613-3-99110-1, ISBN-10: 6133991100, 

EAN: 9786133991101 (онлайн). 

7. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. 

Будівельна кліматологія. 

Мінрегіонбуд України; [розроб.: Г. 

Фаренюк, Є. Колесник, М. Діб, та ін. 

(всього 24 особи)].  Київ, 2011. 123 с. 

(Національний стандарт України). 

8.ДБН В.2.5-2006. Природне і штучне 

освітлення: Зміна № 2. Мінрегіон 

України; [розроб.: Ю. Громадський, О. 

Сергейчук, М. Діб та ін. (всього 15 

осіб)].  Київ, 2012.  32 с. (Державні 

будівельні норми України). 

9.Методичні рекомендації до 

практичних занять з курсу 

«Екологізація та 

енергоефективність», Київ: КиМУ,- 

2020, 19 с. 

10. Диб М.З., Сергейчук О.В., 

Ландолфе M.С. Проектирование 

энергоэффективного 

административно-образовательного 

здания «Creative space» в Киеве / 

Матеріали 4-а міжнародної науково-

практичної конференції Інтегровані 

енергоефективні технологіі у 

будівництві «ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ-

2014». Київ: 2014. – С. 76 – 80. 



11. Діб М.З. Проектування 

енергоефективного садибного житла 

«Hill House» в Киівській області / 

Матеріали 75-та науково-практичної 

конференції молодих вчених. Київ: 

2014. – С. 40. 

12. Сергейчук О.В., Диб М.З. О 

перспективах дальнейшего 

увеличения теплоизоляции 

наружных ограждающих 

конструкций в Украине / Матеріали 

ІII міжнародної науково-практичної 

конференції Інтегровані 

енергоефективні технологіі у 

будівництві «ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ-

2013». Київ: 2013. – С. 253 – 258. 

13. Диб М.З. Определение 

оптимального угла наклона 

гелиоприемников в Украине / 

Матеріали I міжнародної науково-

практичної конференції 

Енергоефективність будівель і споруд, 

енергозбереження у будівництві. Киів, 

2013. – С. 217 – 221. 

14. Діб М.З. Типологічні основи 

формування «Пасивних будинків» в 

різних біокліматологічних 

архітектурно-будівельних районах 

Украіни / Матеріали 74-і науково-

практичної конференції молодих 

вчених. Київ: 2013. – С. 40. 

15. Landolfi S.M., Dib M.Z., Zaher 

A.M. Building integrated photovoltaics 

with thermal insulation and 

mechanical ventilation in Rome – Italy 
/ Матеріали 8-я міжнародної науково-

практичної конференції Геометричне і 

компьютерне моделювання «SED-12». 

Сімферополь: 2012. – С. 213 – 217. 

16. Диб М.З. Типологические 

основы проектирования пассивных 

жилых домов во II архитектурно-

строительном климатическом 

районе Украины / Матеріали ІI 



міжнародної науково-практичної 

конференції Інтегровані 

енергоефективні технологіі у 

будівництві «ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ-

2012».  

17. Діб М.З. Особливості 

розрахунку енергоефективності 

будинків за стандартом «Passive 

House-2007» / Матеріали 73-і науково-

практичної конференції молодих 

вчених. Київ: 2012. – С. 36. 

18. Dib M.Z., Landolfi S.M. The 

problems of the thermal reconstruction 

of mass low rise dwelling / Матеріали 8-

я міжнародної науково-практичної 

конференції Геометричне і 

компьютерне моделювання «SED-11». 

Сімферополь: 2011. – С. 82 – 92. 

19. Диб М.З., Зварич В.Д. 

Лабораторные испытания 

утеплителя из очерета / Матеріали І 

міжнародної науково-практичної 

конференції Інтегровані 

енергоефективні технологіі у 

будівництві «ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ-

2011». Київ: 2011. – С. 85 – 90. 

20. Діб М. З. Концептуальні 

основи пасивних будинків для різних 

кліматичних районів Украіни / 

Матеріали 72-і науково-практичної 

конференції молодих вчених. Київ: 

2011. – С. 42. 

21. IV Міжнародна науково-

практична конференції Інтегровані 

енергоефективні технологіі у 

будівництві 

«ЭНЕРГОИНТЕГРАЦИЯ-2014». 
Київський національний університет 

будівництва та архітектури (КНУБА). 

27-29.05.2014 р. Київ 

22. 75-і науково-практична 

конференції молодих вчених. 

Київський національний університет 



будівництва та архітектури (КНУБА).  

15-18.04.2014 р. Київ 

23. 9-та Міжнародна науково-

практична конференції «Геометричне і 

компьютерне моделювання: 

енергозбереження, екологія, дизайн 

(SED-13)». Национальная академия 

природоохранного и курортного 

строительства (НАПКС). 07-

11.10.2013 р. Сімферополь 

24. III Міжнародна науково-

практична конференції «Інтегровані 

енергоефективні технологіі у 

будівництві 

(ЭНЕРГОИНТЕГРАЦИЯ-2013)». 

Київський національний університет 

будівництва та архітектури (КНУБА).  

15-17.05.2013 р. Київ 

25. І Міжнародна науково-

практична конференції 

«Енергоефективність будівель і 

споруд, енергозбереження у 

будівництві». Державне підприємство 

«Державний науково-дослідний 

інститут будівельних конструкцій» 

(ДП НДІБК).  23-22.04.2013 р. Київ 

26. 9-я Міжнародна науково-

практична конференції «Геометричне 

і компьютерне моделювання: 

енергозбереження, екологія, дизайн 

(SED-12)». Национальная академия 

природоохранного и курортного 

строительства (НАПКС). 24-

28.09.2012 р. Сімферополь 

27. II Міжнародна науково-

практична конференції «Інтегровані 

енергоефективні технологіі у 

будівництві 

(ЭНЕРГОИНТЕГРАЦИЯ-2012)». 
Київський національний університет 

будівництва та архітектури (КНУБА).  

22-24.05.2012 р. Київ 

28. Діб М.З. Навчальна програма з 

дисципліни «Екологізація та 



енергоефективність». К.: КиМУ, 

2020. 14 с.  

34.  Чемакіна Октябрина 

Володимирівна 

Доцент 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: архітектура, 

кваліфікація: архітектор; 

науковий ступінь:  

кандидат архітектури (18.00.04 

– містобудування та 

ландшафтна архітектура) . 

Тема дисертації 

«Архітектурно-планувальна 

організація комплексів 

підприємств будівельної 

індустрії (для гідротехнічних 

споруд)» 

 

Доцент кафедри архітектури 

цивільних і промислових 

будівель (атестат ДЦ № 

017714 від 01.12.1989р.) 

42 Архітектурна 

композиція 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність – архітектура, кваліфікація 

– архітектор; науковий ступінь:  

кандидат архітектури (18.00.04 – 

містобудування та ландшафтна 

архітектура) . 

Основні роботи: 

1. ДСТУ «Дизайн і ергономіка. 

Знаки графічні для транспортних 

центрів. Загальні положення» 2019р. 

Рубцов А., Свірко В., 

2. Дизайн систем візуальної 

інформації. Навчальний посібник 

Херсон : Олді-плюс, 2019. 200 с. А.Л. 

Рубцов, В.О.Свірко 

3. Стандартизація дизайнерської 

діяльності. Навчальний посібник 

Херсон : Олді-плюс, 2019. 250 с. А.Л. 

Рубцов, В.О.Свірко 

4. Дизайнерська діяльність: 

системи візуальної інформації. 

Науково-методичне видання Київ: 

УкрНДІ ДЕ, 2017.  190с Свірко В.О. 

Рубцов А.Л. 

5. Чемакіна О.В. Свірко В.О.Рубцов 

А.Л. Олійник О.П. Дизайнерська 

діяльність: системи візуальної 

інформації. Методичні рекомендації. 

Київ: УкрНДІ ДЕ, 2017. – 191 с. 

6. Чемакіна О.В. Агєєва Г.М. 

Бжезовська Н.В. Теорія 

містобудування: методичні 

рекомендації до самостійної роботи. 

методичні рекомендації до самостійної 

роботи. К. : НАУ, 2018 

7. Чемакіна О.В. Свірко В.О. Рубцов 

А.Л. Олійник О.П. Дизайнерська 

діяльність: системи візуальної 

інформації. Методичні рекомендації. 

Київ: УкрНДІ ДЕ, 2017. – 191 с. 

http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%90%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


8. Чемакіна О.В. Агєєва Г.М. 

Бжезовська Н.В. «Теорія 

містобудування: практикум». 

Практикум. К. : НАУ, 2018 

9. Методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи по курсу 

«Композиція» Розділ.1 «Основи 

об'ємно-просторової композиції» : 

Чемакіна О.В., Тимошенко М.М., 

Бутик М.В. – Київ.: КиМУ, 2020 – 16 с. 

10. О.В.Чемакіна, В.В.Грабовчак, 

М.В.Бутик  Композиція: Навч.посіб. – 

К.: КиМУ, 2020 – 136 с. 

11. Методичні рекомендації для 

виконання курсової роботи з 

архітектурного проектування 

“Вивчення класичних 

архітектурних форм” для студентів І-

го курсу спеціальності 191 – 

“Архітектура та містобудування” 

(Видання друге, перероблене і 

доповнене): О.В. Чемакіна, 

Запорожченко О.Ю., М.В.Бутик. – 

Київ.: КИМУ, 2020р.  – 24 с. 

12. Методичні вказівки для 

виконання практичного завдання по 

курсу «Архітектурна графіка» 

(укладачі Чемакіна О.В., Дриженко 

В.О.) – Київ КиМУ 2020р.,42 с 

13.  Методичні вказівки до 

виконання завдань по малюнку з 

натури геометричних тіл для 

слухачів підготовчих курсів та 

студентів (укладачі Чемакіна О.В. 

Бутик М.В.) – Київ КиМУ 2020р.,32 с 

11. О.В.Чемакіна, Л.М.Бармашина 

«Теоретичні та методичні основи 

архітектури і містобудування»: 

Навч.-метод.посібник. – К., НАУ, 2006 

– 153 с., 52 іл. 

12. Чемакіна О.В. Навчальна програма 

з дисципліни «Архітектурна 

композиція». К.: КиМУ, 2020. 21 с. 

http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%90%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


35.  Могилевська Ольга 

Юріївна 

Доцент кафедри 

економіки, 

підприємництва

, менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємництва, 

менеджменту 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Фінанси і 

кредит; кваліфікація – 

економіст по фінансовій 

роботі); науковий ступінь: 

кандидат економічних наук 

(08.00.04 –Економіка та 

управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності));  

вчене звання: доцент 

кафедри економіки 

підприємництва, 

менеджменту. 

 

 

18  Менеджмент і 

організація будівництва 

Науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності));  

вчене звання: доцент кафедри 

економіки підприємництва, 

менеджменту. 

Основні роботи: 

1.Могилевська О.Ю., Могилевський 

Ю.В.  Ефективна стратегія 

маркетингу як ключовий чинник 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств промислового 

комплексу. Сучасні питання 

економіки і права: зб. наук. праць 

КиМУ. Київ, 2015. № 1(9).  С. 5–13; 85–

86.  

2.Могилевська О.Ю. Роль сучасних 

технологій в адмініструванні 

підприємства. Сучасні питання 

економіки і права: зб. наук. праць 

КиМУ. Київ, 2016. № 1–2. С. 15–19; 

149. 

6. Могилевська О.Ю. Роль сучасних 

технологій в адмініструванні 

підприємства. Сучасні питання 

економіки і права: зб. наук. праць 

КиМУ. Київ, 2016. № 1–2. С. 15–19; 

149. 

12. Могилевська О.Ю. Сучасна 

парадигма розвитку науково-

технічного потенціалу підприємств 

промислового комплексу України. 

Економіка та суспільство. МДУ, 

Мукачево. №9. 2017.  С. 511-516.  

(IndexCopernicus) 

13. Могилевська О.Ю., Слободяник 

А.М. Економічна сутність 

інвестиційної привабливості 

промислового холдингу. Глобальні та 

національні проблеми економіки. 



МНУ, Миколаїв. 2018. №21. С. 335–

338. (IndexCopernicus) 

14. Могилевська О.Ю. 

Маркетинговий підхід до 

інноваційної діяльності підприємств 

промислового комплексу. Збірник 

наукових праць (Серія: економічні 

науки. Сучасні питання економіки і 

права. випуск 1(7). Київ. КиМУ. 2018. 

С. 25-37. 

15. Могилевська О.Ю. Формування 

інноваційної організаційної 

культури в умовах глобалізації 

бізнесу. Сучасні питання економіки і 

права: зб. наук. праць. Київ, КиМУ, 

2018.  №1(7). С. 52–60. 

16. Могилевська О.Ю. Роль 

маркетингу в формуванні 

конкурентоспроможного потенціалу 

підприємства. Сучасні питання 

економіки і права, Збірник наукових 

праць (Серія: економічні науки), Київ, 

КиМУ, випуск 2(8), 2018. C. 22–31. 

19.Могилевська О.Ю. Менеджмент: 

навчальний посібник. Київ. КиМУ, 

2016.  378 с. (протокол Вченої ради № 

6 від 29.02.2016 р.) 

20.Сідак І.В., Могилевська О.Ю. 

Модернізаця економічної діяльності 

підприємства в умовах 

діджиталізації. Інноваційна 

економіка: економічнв, політичні та 

правові аспекти / Колективна 

монографія за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конфреенції «Стратегії 

стійкого розвитку економіки» / За ред. 

Прокопенко Н.С. Київ: Видавцицтво 

Європейського університета. 2019. 192 

с. С. 120-123. 

21..Могилевська О.Ю. Сучасна 

концепція маркетингового 

управління підприємствами 

промислового комплексу. 



NewEconomics: матеріали ІІ 

Міжнародного наукового форуму. 

Краків, Польща, 1–11 

листопада2015. С. 119–121. 

22.Могилевська О.Ю. Теоретичні 

аспекти стратегічного управління 

підприємством на основі його 

ключових компетенцій. Розвиток 

економіки країни: можливості, 

проблеми, перспективи: 

матеріалиміжнародної науково-

практичної конференції. Запоріжжя, 

20–21 січня 2017.   С. 113–115. 

23. Могилевська О.Ю.., Діб М.З. 

Навчальна програма з дисципліни 

«Менеджмент і організація 

будівництва». К.: КиМУ, 2020. 17 с 

36.  Русевич Тетяна 

Вікторівна 

(за сумісництвом) 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура, 

кваліфікація: архітектор), 

науковий ступінь: кандидат 

архітектури(18.00.02 - 

Архітектура будівель і 

споруд) 

Тема дисертації: 

«Архітектура сучасних 

православних духовних 

центрів на території України» 

 

Доцент кафедри основ 

архітектури та 

архітектурного 

проектування  (12ДЦ 

№021721 від 23.12.2008 р., 

протокол №6/41-Д) 

20 Історія мистецтв: 

образотворче, 

декоративне, дизайн 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура, 

кваліфікація: архітектор), науковий 

ступінь: кандидат архітектури 

(18.00.02 - Архітектура будівель і 

споруд) 
Стажування: 

1. Міністерство освіти і науки України. 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Інститут інноваційної освіти 

Київського національного 

університету будівництва і 

архітектури»; Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  

ПК 38639433/000173-19; від 

14.03.2019. Тема: «Реконструкція і 

нове будівництво в історичному 

середовищі». 

2.Київський міжнародний університет; 

Сертифікат про підвищення 

кваліфікації гаувово-педагогічних 

працівників Університету за 

Освітньою програмою професійного 

розвитку №060/20-с від 10.04.2020 р. 

Основні роботи: 



1. Русевич Т.М. Мова архітектури – 

символ або стереотип // 

Архітектурний вісник КНУБА: наук.-

вироб. зб. /Відпов. ред. Куліков П.М. – 

К.: КНУБА, 2013. – Вип.1. -С.126-134. 

2. Русевич Т.М. Ханс Арп – далёкий 

и близкий // Архітектурний вісник 

КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відпов. 

ред.. Куліков П.М. - К.: КНУБА, 2014. - 

Вип.2 – С. 105-113. 

3. Мова архітектури 

православного храму-канон чи 

простір //Архітектурний вісник 

КНУБА:Наук.-вироб. Збірник /Відпов. 

ред.. Куліков П.М. -.: КНУБА, 2015.-

Вип.6 - 207-219 с.  

4. Екологія архітектурної форми // 

Архітектурний вісник КНУБА:Наук.-

вироб. Збірник /Відпов. ред.. Куліков 

П.М. -.: КНУБА, 2016.-Вип.8-9 - 162-

168 с.  

5. Семіотика в архітектурі – наука 

про знаки та знакові 

системи//Архітектурний вісник 

КНУБА: Наук.-вироб. Збірник /Відпов. 

ред. Куліков П. М.-К.: КНУБА, 2019.- 

Вип. 20 – с.169 -174. 

6. Русевич Т.В. Мова архітектури 

православного храму – канон чи 

простір // ХХІІІ Міжнародна 

конференція науково-педагогічних 

працівників «Формування 

європейських стандартів, цінностей та 

безпекового простору – стратегічний 

напрям української держави», Київ, 

2018. 

7. Русевич Т.В. Візуальний аспект 

формування архітектури 

православних духовних центрів // 

ХХІV Міжнародна конференція 

науково-педагогічних працівників 

«Європейський вибір України у 

контексті світових політичних 

процесів», Київ, 2019. 



8. Русевич Т.В. Підходи до 

формування нової храмової 

архітектури в історично 

сформованому архітектурному 

ансамблі // І Міжнародна науково-

практична конференція «Просторовий 

розвиток територій: традиції та 

інновації», Київ, 2019. 

9. Русевич Т.В., Цись А.С. 

Архітектурна семіотика – синтез 

образу і змісту // ХІ Всеукраїнська 

наукова конференція «Сучасна 

архітектурна освіта: синтез мистецтв і 

гармонізація архітектурного простору», 

Київ, 2019. 

10. Русевич Т.В., Нагалюк Р.О. 

Особливості формування курортних 

об’єктів у гірській місцевості // ХІ 

Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: синтез 

мистецтв і гармонізація архітектурного 

простору», Київ, 2019.  

11. Русевич Т.В.. Навчальна програма з 

дисципліни «Історія мистецтв: 

образотворче, декоративне, дизайн». 

К.: КиМУ, 2020. 22 с.  

 

37.  Русевич Тетяна 

Вікторівна 

(за сумісництвом) 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура, 

кваліфікація: архітектор), 

науковий ступінь: кандидат 

архітектури(18.00.02 - 

Архітектура будівель і 

споруд) 

Тема дисертації: 

«Архітектура сучасних 

православних духовних 

центрів на території України» 

 

Доцент кафедри основ 

архітектури та 

архітектурного 

проектування  (12ДЦ 

20 Архітектурно-

містобудівна спадщина 

України 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура, 

кваліфікація: архітектор), науковий 

ступінь: кандидат архітектури 

(18.00.02 - Архітектура будівель і 

споруд) 

Стажування: 

1. Міністерство освіти  і науки 

України. Відокремлений структурний 

підрозділ «Інститут інноваційної 

освіти Київського національного 

університету будівництва і 

архітектури»; Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  

ПК 38639433/000173-19; від 

14.03.2019. Тема: «Реконструкція і 



№021721 від 23.12.2008 р., 

протокол №6/41-Д) 

нове будівництво в історичному 

середовищі» 

2.Київський міжнародний університет; 

Сертифікат про підвищення 

кваліфікації гаувово-педагогічних 

працівників Університету за 

Освітньою програмою професійного 

розвитку №060/20-с від 10.04.2020 р. 

Основні роботи: 

1. Русевич Т.М. Мова архітектури – 

символ або стереотип // 

Архітектурний вісник КНУБА: наук.-

вироб. зб. /Відпов. ред. Куліков П.М. – 

К.: КНУБА, 2013. – Вип.1. -С.126-134. 

2. Русевич Т.В. Візуальний аспект 

формування архітектури 

православних духовних центрів // 

ХХІV Міжнародна конференція 

науково-педагогічних працівників 

«Європейський вибір України у 

контексті світових політичних 

процесів», Київ, 2019. 

3. Русевич Т.В. Підходи до 

формування нової храмової 

архітектури в історично 

сформованому архітектурному 

ансамблі // І Міжнародна науково-

практична конференція «Просторовий 

розвиток територій: традиції та 

інновації», Київ, 2019.  

4. Русевич Т.В. Навчальна програма з 

дисципліни «Архітектурно-

містобудівна спадщина України». К.: 

КиМУ, 2020. 16 с.  

38.  Бутик  

Михайло Васильович 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Дизайн 

архітектурного 

середовища; кваліфікація: 

архітектор) 

 

 

 

 

11 Презентація 

архітектурного проекту 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Дизайн 

архітектурного середовища; 

кваліфікація: архітектор) 

Основні роботи: 

1. Принципи архітектурно-

планувальної організації відкритих 

міських просторів з порушеними 

територіями/ О.В.Чемакіна, 



 О.В.Кравченко, М,В.Бутик// Тези 

доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конгресу "Архітектура. Будівництво. 

Дизайн", 15-18 березня 2016 р., Київ, 

Україна. - К.: НАУ, 2016. - С.19-20. 

2. Методи містобудівного аналізу 

паркових територій на прикладі міста 

Києва/О.В.Чемакіна, Л.Я.Яценко, 

М.В.Бутик// Тези доповідей:ІІІ 

Міжнародного науково-практичного 

конгресу Міське середовище - ХХІ 

сторіччя.: Архітектура. Будівництво. 

Дизайн, м.Київ, 14-16 березня 2018 р. 

/ відп. ред. О.А. Трошкіна. - К.: НАУ, 

2018, 246 - 249 с. 

3. Методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи по курсу 

«Композиція» Розділ.1 «Основи 

об'ємно-просторової композиції» : 

Чемакіна О.В., Тимошенко М.М., 

Бутик М.В. – Київ.: КиМУ, 2020 – 16 

с. 

4. О.В.Чемакіна, В.В.Грабовчак, 

М.В.Бутик  Композиція: Навч.посіб. 

– К.: КИМУ, 2020 – 136 с. 

5. Методичні рекомендації для 

виконання курсової роботи з 

архітектурного проектування 

“Вивчення класичних 

архітектурних форм” для студентів 

І-го курсу спеціальності 191 – 

“Архітектура та містобудування” 

(Видання друге, перероблене і 

доповнене): О.В. Чемакіна, 

Запорожченко О.Ю., М.В.Бутик. – 

Київ.: КИМУ, 2020р.  – 24 с.  

6. Бутик М.В.  Навчальна програма з 

дисципліни «Презентація 

архітектурного проекту». К.: КиМУ, 

2020. 20 с. 

Практичний досвід:  

ТОВ «АрхіLiev», архітектор 

ТОВ «Ексім Солюшен», дизайнер-

проектувальк.Русаков 



39.  Діб Мішель Закарія 

 

 

 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектор; 

Кваліфікація: магістр 

архітектури); 

Науковий ступінь: кандидат 

архітектури (18.00.02 – 

Архітектура будівель і 

споруд). 

Тема дисертації: 

«Типологічні основи 

проектування пасивних 

житлових будинків на 

території України» 

 

10 Проектування 

архітектурно-

містобудівного 

середовища 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектор; 

Кваліфікація: магістр архітектури); 

Науковий ступінь: кандидат 

архітектури (18.00.02 – Архітектура 

будівель і споруд). 

Основні роботи: 

1.Диб М.З. Особенности объёмно-

планировочного решения 

малоэтажных пассивных жилых 

домов в Украине. Сучасні проблеми 

архітектури та містобудування 

КНУБА: наук.-техн. збірник. Київ, 

2017. Вип. 48. С. 408-413.  

2. Сергейчук О.В., Щербакова Е.Н., 

Диб М.З. Климатическое 

районирование Украины как основа 

для проектирования 

биосферосовместимых поселений. 
Биосферная совместимость: человек, 

регион, технологии, Юго-Западный 

государственный университет: научн.-

техн. журнал Курск, 2013. №1. С. 9-16. 

(база РИНЦ). ISSN 2311-1518. 

3.Dib M.Z. Типологические основы 

проектирования пассивных жилых 

домов на территории Украины. LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 

Saarbrücken, 2018. 214 p. ISBN-13: 978-

613-3-99110-1, ISBN-10: 6133991100, 

EAN: 9786133991101 (онлайн). 

4. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. 

Будівельна кліматологія. 

Мінрегіонбуд України; [розроб.: Г. 

Фаренюк, Є. Колесник, М. Діб, та ін. 

(всього 24 особи)].  Київ, 2011. 123 с. 

(Національний стандарт України). 

5.ДБН В.2.5-2006. Природне і штучне 

освітлення: Зміна № 2. Мінрегіон 

України; [розроб.: Ю. Громадський, О. 

Сергейчук, М. Діб та ін. (всього 15 

осіб)].  Київ, 2012.  32 с. (Державні 

будівельні норми України). 



6.Диб М.З., Сергейчук О.В., Ландолфе 

M.С. Проектирование 

энергоэффективного 

административно-образовательного 

здания «Creative space» в Киеве / 

Матеріали 4-а міжнародної науково-

практичної конференції Інтегровані 

енергоефективні технологіі у 

будівництві «ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ-

2014». Київ: 2014. – С. 76 – 80. 

7.Діб М.З. Проектування 

енергоефективного садибного житла 

«Hill House» в Киівській області / 

Матеріали 75-ї науково-практичної 

конференції молодих вчених. Київ: 

2014. – С. 40. 

8.Диб М.З. Типологические основы 

проектирования пассивных жилых 

домов во II архитектурно-

строительном климатическом 

районе Украины / Матеріали ІI 

міжнародної науково-практичної 

конференції Інтегровані 

енергоефективні технологіі у 

будівництві «ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ-

2012». Київ: 2012. – С. 121 – 127. 

9.Dib M.Z., Landolfi S.M. The problems 

of the thermal reconstruction of mass 

low rise dwelling / Матеріали 8-я 

міжнародної науково-практичної 

конференції Геометричне і 

компьютерне моделювання «SED-11». 

Сімферополь: 2011. – С. 82 – 92. 

10. Діб М.З. Навчальна програма з 

дисципліни «Проектування 

архітектурно-містобудівного 

середовища». К.: КиМУ, 2020. 15 с.  

40.  Русаков Ігор 

Олександрович 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація архітектор) ; 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.01.01 - 

Прикладна геометрія, 

19 Інтер'єр та обладнання Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація архітектор) ; 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.01.01 - 



інженерна графіка). Тема 

дисертації: «Геометричне 

моделювання архітектурних 

конструкцій що 

трансформуються» 

Прикладна геометрія, інженерна 

графіка), 

Стажування:  

ТОВ «Навчально-експертний центр 

НСАУ». Свідоцтво №0890 від 28 

жовтня 2016 р. за програмою 

«Розроблення містобулівної 

документації»;  

Сертифікат АА №003652 від 

30.12.2016 р., спеціалізація 

«Розроблення містобудівної 

документації », кваліфікація: 

архітектор 
ТОВ "Навчально-експертний центр 

НСАУ", свідоцтво №0920 від 

26.11.2016 р. за програмою 

"Архітектурне об'ємне проектування" 

Сертифікат АА №003652 від 

30.12.2016 р., спеціалізація 

«Архітектурне об'ємне проектвання», 

кваліфікація: архітектор 

Основні роботи: 

1. Русаков І.О., Крупецьких А.Г. 

Принципи організації інтрер’єрів 

центру підготовки пілотів–

операторів безпілотної авіації. 

Теорія та практика дизайну. 

Мистецтвознавство. Вип.8.2013.  

2. Русаков І.О., Наталушко Г.В. 

Особливості формування інтер’єрів 

навчально– тренувальних залів 

авіаційних спорткомплексів. Теорія 

та практика дизайну. 

Мистецтвознавство. Вип.8.2013.  

3. Кузнецова І.О. Русаков І.О.. Руденко 

О.В., Гербич К.О. Інноваційні 

напрями в дизайні інтерєру. Теорія 

та практика дизайну. 

Мистецтвознавство. Вип.12. 2017.  

4. Русаков І.О. Навчальна програма з 

дисципліни «Інтер'єр та обладнання». 

К.: КиМУ, 2020. 18 с.  

Практичний досвід:  



ХТЦУ «Модуль» Київської міської 

спілки наукових та інженерних  

товариств, головний архітектор. 

ПП «Спілка дизайнерів» 

Розробка проектів розвитку, 

реконструкції будівель, благоустрою 

територій дитячого будинку 

родинного типу «Батьківська турбота  

Пущі-Водиці.  

Розробка проектів розвитку, 

реконструкції будівель, благоустрою 

територій дитячого будинку 

родинного типу Міжнародній 

благодійній фундації «Отчий дім»  в 

Святопетрівському Київської обл. 

Розробка проекту реконструкції 

дитячого садочка №115 в 

Оболонському р-ні м Києва. 

41.  Русаков Ігор 

Олександрович 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація архітектор) ; 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.01.01 - 

Прикладна геометрія, 

інженерна графіка). Тема 

дисертації: «Геометричне 

моделювання архітектурних 

конструкцій що 

трансформуються» 

19 Ефективні сучасні 

матеріали 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація архітектор); 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (05.01.01 - 

Прикладна геометрія, інженерна 

графіка).  

Стажування:  

Національна спілка архітекторів 

України Архітектурно-будівельна 

атестаційна комісія, кваліфікаційний 

сертифікат архітектора № 000639 від 

31.05.2011 р. 

ТОВ «Навчально-експертний центр 

НСАУ». Свідоцтво №0890 від 28 

жовтня 2016 р. за програмою 

«Розроблення містобулівної 

документації»;  

ТОВ "Навчально-експертний центр 

НСАУ", свідоцтво №0920 від 

26.11.2016 р. за програмою 

"Архітектурне об'ємне 

проектування" 

Сертифікат АА №003652 від 

30.12.2016 р., спеціалізація 



«Розроблення містобудівної 

документації », кваліфікація: 

архітектор 
Сертифікат АА №003652 від 

30.12.2016 р., спеціалізація 

«Архітектурне об'ємне проектвання», 

кваліфікація: архітектор 

Основні роботи: 

1. Русаков І.О. Збільшення 

туристичного та рекреаційного 

потенціалу акваторії та островів в 

Києві з використанням забутого 

досвіду та нових технологій / Русаков 

І.О, Хромова І.С. // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Здобутки, проблеми та 

перспективи розвитку готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу”, 

29 - 30 жовтня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013 

р. – С. 409. УДК 7.012.8:658.336(045) 

2. Кузнецова І.О. Русаков І.О.. Руденко 

О.В., Гербич К.О. Інноваційні 

напрями в дизайні інтерєру Теорія та 

практика дизайну. 
Мистецтвознавство. Вип.12. 2017.  

3. Русаков І.О. Навчальна програма з 

дисципліни «Ефективні сучасні 

матеріали». К.: КиМУ, 2020. 15 с.  

Практичний досвід:  

ХТЦУ «Модуль» Київської міської 

спілки наукових та інженерних  

товариств, головний архітектор. 

ПП «Спілка дизайнерів» 

Розробка проектів розвитку, 

реконструкції будівель, благоустрою 

територій дитячого будинку 

родинного типу «Батьківська турбота  

Пущі-Водиці.  

Розробка проектів розвитку, 

реконструкції будівель, благоустрою 

територій дитячого будинку 

родинного типу Міжнародній 

благодійній фундації «Отчий дім»  в 

Святопетрівському Київської обл. 



Розробка проекту реконструкції 

дитячого садочка №115 в 

Оболонському р-ні м Києва. 

42.  Буравченко Сергій 

Григорович 

(за сумісництвом) 
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commerce; Certificate of training 

The SABIT Construction Standards 

training session 

2. Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України. 

Кваліфікаційний сертифікат АА № 

002469; від 19.11.2015 р. за  напрямом: 

«Архітектурне об’ємне 

проектування»; кваліфікація  - 

архітектор. 
3. Кваліфікований сертифікат АА № 

002500; від 19.11.2015 р. за  напрямом: 

«Розроблення містобудівної 

документації»; кваліфікація  - 

архітектор. 

Основні роботи: 

1. Буравченко С.Г., В. Книш. 

Сучасний погляд на 

багатоквартирне житло в аспектах 

структурно-логічної ієрархічної 

класифікації та оціночних 

пріоритетів громадського попиту. 

Архітектурний вісник КНУБА: Зб. 

наук. праць. - К.: КНУБА, 2016. – 

вип.10 - С.344 - 365. 

2. Буравченко С.Г., В.Книш. 

Динаміка проектування і 

будівництва багатоквартирного 

житла у поетапно-аналоговому 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=18.00.00
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=18.00.00
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=18.00.00


відображенні та матрично-

інцидентному оцінюванні 

пріоритетності взаємовпливовостей. 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування.Зб. наукових праць. 

Вип. 47 -К.:КНУБА, 2017 - С.456- 481. 

3. Буравченко С.Г., В. Книш. 

Об’ємно-просторова інтеграція 

багатоквартирного житла в 

динаміці формування 

багатофункціональних об’єктів 

нерухомості та штучно-розвинутого 

довкілля. Архітектурний вісник 

КНУБА. Зб. наук. праць.- К.: КНУБА. 

– Вип. 8-9  -  С. 344 – 365. 

4. Буравченко С.Г., Дзюба К. О. 

Сценарні методи в проектуванні 

громадських просторів з 

програмами театралізації 

середовища. Зб. наукових праць 

«Проблеми розвитку міського 

середовища». 2020 - 1 (24)   – С.69-78.  

5. Буравченко С.Г., О. Чиженвський. 

Посібник - довідник. Роз’яснення з 

визначення категорій складності та 

класів наслідків об’єктів будівництва 

різного призначення та їх врахування 

на різних стадіях проектування та 

будівництва. Посібник до ДСТУ Н В 

1.2.16: 2013. ДП 

«УкрНДПІЦИВІЛЬБУД», НСАУ- К.: 

ТОВ ВПК «Експрес поліграф».2013 р.- 

72 с. 

6. Буравченко С.Г., Д. Ісаєнко. А. 

Беркута, Д. Барзилович. Методичний 

посібник. Деякі особливості  

визначення класів наслідків 

(відповідальності) та категорій 

складності об’єктів будівництва. 

Методичний посібник. Схвалено НТР 

Мінрегіону 1- грудня 2015 р. -. К.: 

World Bank Group IFC 2016 - 46 с. 

7. Буравченко С.Г. Учбовий посібник 

для студентів 4 курсу НАУ 



«Філософія архітектурної 

творчості». 

8. Буравченко С.Г. Конспект лекції. 

Практичні питання визначення 

класу наслідків  (відповідальності 

об’єктів будівництва. Зміни до 

містобудівного та спеціального 

законодавства, нормативно-правових 

актів та документів - Зб. матеріалів 

науково-практичного семінару  13-14 

липня 2017 р. - К.: ДП «УкрНДІБВ», 

ГІТН. ВУГІП. -  С. 39 -54 

3. Буравченко С.Г. Конспект лекції. 

Проектна документація на 

будівництво. Вимоги з визначення 

класу наслідків (відповідальності). 

Експертиза проектів. Інформаційно-

довідкові матеріали. Зміни до 

містобудівного та спеціального 

законодавства, нормативно-правових 

актів та документів (Станом на 

1.11.2018.К.:  ВУГІП, 2019 – С. 68-102.  

4. Буравченко С.Г. Навчальна 

програма з дисципліни «Загальна 

урбаністика». К.: КиМУ, 2020. 15 с.  

Член-кореспондент Української 

Академії Архітектури головного 

науково-творчого, методичного і 

координаційного центру архітектурно-

містобудівної галузі України. 

Лауреат державної премії України в 

галузі архітектури. 

45.  Русевич Тетяна 

Вікторівна 

(за сумісництвом) 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура, 

кваліфікація: архітектор), 

науковий ступінь: кандидат 

архітектури(18.00.02 - 

Архітектура будівель і 

споруд) 

Тема дисертації: 

«Архітектура сучасних 

православних духовних 

центрів на території України» 

20 Синтез візуальних 

видів мистецтва і 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура, 

кваліфікація: архітектор), науковий 

ступінь: кандидат 

архітектури(18.00.02 - Архітектура 

будівель і споруд) 

Стажування: 

1.Міністерство освіти і науки України. 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Інститут інноваційної освіти 

Київського національного 



 

Вчене звання: доцент 

кафедри основ архітектури 

та архітектурного 

проектування  (12ДЦ 

№021721 від 23.12.2008 р., 

протокол №6/41-Д) 

університету будівництва і 

архітектури»; Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  

ПК 38639433/000173-19; від 

14.03.2019 р. Тема: «Реконструкція і 

нове будівництво в історичному 

середовищі» 

2.Київський міжнародний університет; 

Сертифікат про підвищення 

кваліфікації гаувово-педагогічних 

працівників Університету за 

Освітньою програмою професійного 

розвитку №060/20-с від 10.04.2020 р. 

Основні роботи: 

1. Русевич Т.М. Мова архітектури – 

символ або стереотип // 

Архітектурний вісник КНУБА: наук.-

вироб. зб. /Відпов. ред. Куліков П.М. – 

К.: КНУБА, 2013. – Вип.1. -С.126-134. 

2. Русевич Т.М. Круглий дім – 

краса, чи оптімальність // 

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-

вироб. збірник /Відпов. ред. Куліков 

П.М. - К.: КНУБА, 2014. - Вип.4. – С. 

273-279. 

3. Мова архітектури 

православного храму-канон чи 

простір //Архітектурний вісник 

КНУБА:Наук.-вироб. Збірник /Відпов. 

ред.. Куліков П.М. -.: КНУБА, 2015.-

Вип.6 - 207-219 с.  

4. Екологія архітектурної форми // 

Архітектурний вісник КНУБА:Наук.-

вироб. Збірник /Відпов. ред.. Куліков 

П.М. -.: КНУБА, 2016.-Вип.8-9 - 162-

168 с.  

5. Конкурсне проектування як 

метод навчання студентів 

архітекторів// Архітектурний вісник 

КНУБА:Наук.-вироб. Збірник /Відпов. 

ред.. Куліков П.М. -.: КНУБА, 2017.-

Вип.10 - 218-235  с. 

6. Екологічна психологія 

архітектурного простору 



//Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-

вироб. Збірник /Відпов. ред. Куліков П. 

М.-К.: КНУБА, 2019.- Вип. 20 –162-168 

с. 

7. Семіотика в архітектурі – наука 

про знаки та знакові 

системи//Архітектурний вісник 

КНУБА: Наук.-вироб. Збірник /Відпов. 

ред. Куліков П. М.-К.: КНУБА, 2019.- 

Вип. 20 – с.169 -174. 

8. Селище на 1500-2500 мешканців. 

Методичні вказівки та завдання до 

виконання курсового проекту для 

студентів спеціальності 191 

«Архітектура та містобудування» 

спеціалізації «Архітектура будівель і 

споруд: інноваційна архітектура»/ 

уклад.:   Русевич Т. В.  та ін. – Київ: 

КНУБА, 2019. – 23 с. 

9. Русевич Т.В. Мова архітектури 

православного храму – канон чи 

простір // ХХІІІ Міжнародна 

конференція науково-педагогічних 

працівників «Формування 

європейських стандартів, цінностей та 

безпекового простору – стратегічний 

напрям української держави», Київ, 

2018. 

10. Русевич Т.В. Візуальний аспект 

формування архітектури 

православних духовних центрів // 

ХХІV Міжнародна конференція 

науково-педагогічних працівників 

«Європейський вибір України у 

контексті світових політичних 

процесів», Київ, 2019. 

11. Русевич Т.В. Підходи до 

формування нової храмової 

архітектури в історично 

сформованому архітектурному 

ансамблі // І Міжнародна науково-

практична конференція «Просторовий 

розвиток територій: традиції та 

інновації», Київ, 2019. 



12. Русевич Т.В., Оснік Я.Д. Екологічні 

основи реконструкції будівель вищих 

навчальних закладів // Х Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Архітектура та екологія», Київ, 2019. 

13. Русевич Т.В., Цись А.С. 

Архітектурна семіотика – синтез 

образу і змісту // ХІ Всеукраїнська 

наукова конференція «Сучасна 

архітектурна освіта: синтез мистецтв і 

гармонізація архітектурного простору», 

Київ, 2019. 

14. Русевич Т.В., Кисельов О.В. 

Суперграфіка – сучасний метод 

гармонізації архітектурного 

простору // ХІ Всеукраїнська наукова 

конференція «Сучасна архітектурна 

освіта: синтез мистецтв і гармонізація 

архітектурного простору», Київ, 2019. 

15. Русевич Т.В., Завадська Г.А. 

Сучасний синтез мистецтв – 

«Майстерня світла» у Парижі // ХІ 

Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: синтез 

мистецтв і гармонізація архітектурного 

простору», Київ, 2019. 

16. Русевич Т.В., Нагалюк Р.О. 

Особливості формування курортних 

об’єктів у гірській місцевості // ХІ 

Всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасна архітектурна освіта: синтез 

мистецтв і гармонізація архітектурного 

простору», Київ, 2019.   

17. Русевич Т.В.. Навчальна програма з 

дисципліни «Синтез візуальних видів 

мистецтва і архітектури». К.: КиМУ, 

2020. 22 с.  

46.  Буравченко Сергій 

Григорович 

(за сумісництвом) 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація: архітектор  

науковий ступінь:  кандидат 

архітектури (18.00.02 - 

40 Основи ландшафтної 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація: архітектор ; науковий 

ступінь:  кандидат архітектури 

(18.00.02 - архітектура будівель і 

споруд) 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=18.00.00
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=18.00.00


архітектура будівель і 

споруд) 

Тема дисертації: 

«Формування 

композиційних структур 

фасадів житлових будинків з 

урахуванням їх розміщення 

в забудові» 
 

Член-кореспондент 

Української академії 

архітектури 

Стажування: 

1. Hnited states department of commerce; 

Certificate of training 

The SABIT Construction Standards 

training session 

2. Міністерство освіти  регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України. 

Кваліфікаційний сертифікат АА № 

002469; від 19.11.2015 р. за  напрямом: 

«Архітектурне об’ємне 

проектування»; кваліфікація  - 

архітектор. 
3. Кваліфікований сертифікат АА № 

002500; від 19.11.2015 р. за  напрямом: 

«Розроблення містобудівної 

документації»; кваліфікація  - 

архітектор. 
Основні роботи: 

1. Буравченко С.Г., О. Чиженвський. 

Посібник - довідник. Роз’яснення з 

визначення категорій складності та 

класів наслідків об’єктів 

будівництва різного призначення та 

їх врахування на різних стадіях 

проектування та будівництва. 
Посібник до ДСТУ Н В 1.2.16: 2013. 

ДП «УкрНДПІЦИВІЛЬБУД», НСАУ- 

К.: ТОВ ВПК «Експрес поліграф».2013 

р.- 72 с. 

2. Буравченко С.Г., Д. Ісаєнко. А. 

Беркута, Д. Барзилович. Методичний 

посібник. Деякі особливості  

визначення класів наслідків 

(відповідальності) та категорій 

складності об’єктів будівництва. 

Методичний посібник. Схвалено НТР 

Мінрегіону 1- грудня 2015 р. -. К.: 

World Bank Group IFC 2016 - 46 с. 

3. Буравченко С.Г., Н. Задорожна, А. 

Товстоніжко, Парута В. Посібник з 

альбомом технічних рішень. 

Посібник з проектування 

малоповерхових будівель з 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=18.00.00


автоклавного газобетону з альбомом 

технічних рішень. Технічне видання 

для фахового використання  - ВААГ, 

К.: , 2017 - 208 с. 

4. Буравченко С.Г. Учбовий посібник 

для студентів 4 курсу НАУ 

«Філософія архітектурної 

творчості». 

5. Буравченко С.Г., О. Чижевський. 

Посібник навчального курсу до 

професійної атестації архітекторів. 

Загальний модуль. Затверджений на 

засіданні Архітектурно-будівельної 

атестаційної комісії НСАУ. 3-е 

видання. – К.: , НСАУ, 2017. – 236 с. 

6. Буравченко С.Г., О. Чижевського. 

Посібник навчального курсу до 

професійної атестації архітекторів 
Спеціальний модуль. Учбовий 

посібник для архітекторів, які 

здійснюють об’ємне проектування / 

Затверджений на засіданні 

Архітектурно-будівельної 

атестаційної комісії НСАУ. 3-е 

видання. – К.:  , НСАУ, 2018 – 256 с. 

7. Буравченко С.Г. Конспект лекції. 

Проектна документація на 

будівництво. Вимоги з визначення 

класу наслідків (відповідальності). 

Експертиза проектів. Інформаційно-

довідкові матеріали. Зміни до 

містобудівного та спеціального 

законодавства, нормативно-правових 

актів та документів (Станом на 

1.11.2018.К.:  ВУГІП, 2019 – С. 68-102.  

8. Буравченко С.Г. Навчальна 

програма з дисципліни «Основи 

ланшафної архітектури». К.: КиМУ, 

2020. 16 с.  

Член-кореспондент Української 

Академії Архітектури головного 

науково-творчого, методичного і 

координаційного центру архітектурно-

містобудівної галузі України. 



Лауреат державної премії України в 

галузі архітектури. 

47.  Буравченко Сергій 

Григорович 

(за сумісництвом) 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація: архітектор  

науковий ступінь:  кандидат 

архітектури (18.00.02 - 

архітектура будівель і 

споруд) 

Тема дисертації: 

«Формування 

композиційних структур 

фасадів житлових будинків з 

урахуванням їх розміщення 

в забудові» 
 

Член-кореспондент 

Української академії 

архітектури 

40 Основи містобудування Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектура; 

кваліфікація: архітектор ; науковий 

ступінь:  кандидат архітектури 

(18.00.02 - архітектура будівель і 

споруд) 

Стажування: 

1. Hnited states department of commerce; 

Certificate of training 

The SABIT Construction Standards 

training session 

2. Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України. 

Кваліфікаційний сертифікат АА № 

002469; від 19.11.2015 р. за  напрямом: 

«Архітектурне об’ємне 

проектування»; кваліфікація  - 

архітектор. 
3. Кваліфікований сертифікат АА № 

002500; від 19.11.2015 р. за  напрямом: 

«Розроблення містобудівної 

документації»; кваліфікація  - 

архітектор. 

Основні роботи: 

1.Буравченко С.Г., В. Книш. Сучасний 

погляд на багатоквартирне житло в 

аспектах структурно-логічної 

ієрархічної класифікації та 

оціночних пріоритетів громадського 

попиту. Архітектурний вісник 

КНУБА: Зб. наук. праць. - К.: КНУБА, 

2016. – вип.10 - С.344 - 365. 

2. Буравченко С.Г., В.Книш. Динаміка 

проектування і будівництва 

багатоквартирного житла у 

поетапно-аналоговому відображенні 

та матрично-інцидентному 

оцінюванні пріоритетності 

взаємовпливовостей. Сучасні 

проблеми архітектури та 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=18.00.00
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=18.00.00
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=18.00.00


містобудування.Зб. наукових праць. 

Вип. 47 -К.:КНУБА, 2017 - С.456- 481. 

3. Буравченко С.Г., Мазурок О.П. 

Методичні основи сценарного 

проектування  благоустрою 

прибудинкових теритьорій  перших 

масових серій багатоквартирної 

забудови. Зб. наукових праць  НАУ 

«Проблеми розвитку міського 

середовища.2019  – С.69-78. 

4. Буравченко С.Г., Спасіченко К. В. 

Особливості функціонально-

планувальної організації  

доступного житла як  системи з 

поєднанням житлових і 

громадських функцій. Зб. наукових 

праць «Проблеми розвитку міського 

середовища».2019  – С.69-78. – 2019. - 

С.150-160. 

5. Буравченко С.Г., Спасіченко К.В. 

Формування доступного житла з 

урахуванням змін вимог  до квартир 

протягом експлуатації. КНУБА: Зб. 

наук. праць. - Теорія і практика 

дизайну. НАУ. 2019. –С.16-28., 2019 – 

Вип. 17 - С.29-36. 

6. Буравченко С.Г., В. Книш. Об’ємно-

просторова інтеграція 

багатоквартирного житла в 

динаміці формування 

багатофункціональних об’єктів 

нерухомості та штучно-розвинутого 

довкілля. Архітектурний вісник 

КНУБА. Зб. наук. праць.- К.: КНУБА. 

– Вип. 8-9  -  С. 344 – 365. 

7. Буравченко С.Г., Дзюба К. О. 

Сценарні методи в проектуванні 

громадських просторів з 

програмами театралізації 

середовища. Зб. наукових праць 

«Проблеми розвитку міського 

середовища». 2020 - 1 (24)   – С.69-78.  

8. Буравченко С.Г., О. Чиженвський. 

Посібник - довідник. Роз’яснення з 



визначення категорій складності та 

класів наслідків об’єктів 

будівництва різного призначення та 

їх врахування на різних стадіях 

проектування та будівництва. 

Посібник до ДСТУ Н В 1.2.16: 2013. 

ДП «УкрНДПІЦИВІЛЬБУД», НСАУ- 

К.: ТОВ ВПК «Експрес поліграф».2013 

р.- 72 с. 

9. Буравченко С.Г., Д. Ісаєнко. А. 

Беркута, Д. Барзилович. Методичний 

посібник. Деякі особливості  

визначення класів наслідків 

(відповідальності) та категорій 

складності об’єктів будівництва. 

Методичний посібник. Схвалено НТР 

Мінрегіону 1- грудня 2015 р. -. К.: 

World Bank Group IFC 2016 - 46 с. 

10. Буравченко С.Г. Конспект лекції. 

Практичні питання визначення 

класу наслідків  (відповідальності 

об’єктів будівництва. Зміни до 

містобудівного та спеціального 

законодавства, нормативно-

правових актів та документів - Зб. 

матеріалів науково-практичного 

семінару  13-14 липня 2017 р. - К.: ДП 

«УкрНДІБВ», ГІТН. ВУГІП. -  С. 39 -

54 

11. Буравченко С.Г., О. Чижевський. 

Посібник навчального курсу до 

професійної атестації архітекторів. 

Загальний модуль. Затверджений на 

засіданні Архітектурно-будівельної 

атестаційної комісії НСАУ. 3-е 

видання. – К.: , НСАУ, 2017. – 236 с. 

12. Буравченко С.Г., О. Чижевського. 

Посібник навчального курсу до 

професійної атестації архітекторів. 

Спеціальний модуль. Учбовий 

посібник для архітекторів, які 

здійснюють об’ємне проектування / 

Затверджений на засіданні 

Архітектурно-будівельної 



атестаційної комісії НСАУ. 3-е 

видання. – К.:  , НСАУ, 2018 – 256 с. 

13. Буравченко С.Г. Конспект лекції. 

Проектна документація на 

будівництво. Вимоги з визначення 

класу наслідків (відповідальності). 

Експертиза проектів. Інформаційно-

довідкові матеріали. Зміни до 

містобудівного та спеціального 

законодавства, нормативно-правових 

актів та документів (Станом на 

1.11.2018.К.:  ВУГІП, 2019 – С. 68-102.  

14. Буравченко С.Г. Навчальна 

програма з дисципліни «Основи 

містобудування». К.: КиМУ, 2020. 20 

с.  

Член-кореспондент Української 

Академії Архітектури головного 

науково-творчого, методичного і 

координаційного центру архітектурно-

містобудівної галузі України. 

Лауреат державної премії України в 

галузі архітектури. 

48.  Самсін Роман 

Ігорович 

Доцент кафедри 

теоретичних та 

приватноправов

их дисциплін 

Кафедра 

теоретичних та 

приватноправови

х дисциплін 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта:  

спеціальність: 

Правознавство; 

кваліфікація магістр права); 

науковий ступінь: кандидат 

юридичних наук (12.00.03 

Цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право). 

3 Нормативно-правове 

забезпечення 

архітектурно-

містобудівельної 

діяльності 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта:  

спеціальність: Правознавство; 

кваліфікація магістр права); науковий 

ступінь: кандидат юридичних наук 

(12.00.03 Цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право). 

Основні роботи: 

1. Самсін Р. І. Виникнення 

права слідування як особливого 

авторського повноваження в 

законодавстві країн Європи. 
Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія 

Право. 2015. Вип. 30. Т. І. С. 151–156. 

2. Самсін Р. І. Законодавча 

конкретизація елементів права 

слідування як необхідна умова 

забезпечення його практичної 

реалізації. Науковий вісник 



Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2015. Вип. 

32. С. 102–105. 

3. Самсін Р. І. Сучасні 

теоретико-правові питання, що 

виникають щодо права слідування 

в авторському праві. Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2015. Вип. 

35. Ч. 2. Т. І. С. 197–200. 

4. Авторське право: Методичні 

рекомендації до самостійної роботи. 

Київ: КиМУ, 2018. 

5. Інтелектуальна власність: 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи. Київ: КиМУ, 

2019 

6. Норматично-правове 

забезпечення архітектурно-

містобудівної діяльності. Методичні 

рекомендації до самостійної роботи. 

Київ: КиМУ, 2019  

7. Самсін Р.І, Чемакіна О.В  

Навчальна програма з дисципліни 

«Нормативно-правове 

забезпечення архітектурно-

містобудівельної діяльності». К.: 

КиМУ, 2020. 12 с. 

 

49.  Самсін Роман 

Ігорович 

Доцент кафедри 

теоретичних та 

приватноправов

их дисциплін 

Кафедра 

теоретичних та 

приватноправови

х дисциплін 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта:  

спеціальність: 

Правознавство; кваліфікація 

магістр права); науковий 

ступінь: кандидат 

юридичних наук (12.00.03 

Цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право). 

3 Інтелектуальна 

власність 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта:  

спеціальність: Правознавство; 

кваліфікація магістр права); науковий 

ступінь: кандидат юридичних наук 

(12.00.03 Цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право). 

Основні роботи: 

1. Самсін Р. І. Виникнення 

права слідування як особливого 

авторського повноваження в 

законодавстві країн Європи. 
Науковий вісник Ужгородського 



національного університету. Серія 

Право. 2015. Вип. 30. Т. І. С. 151–156. 

2. Самсін Р. І. Законодавча 

конкретизація елементів права 

слідування як необхідна умова 

забезпечення його практичної 

реалізації. Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2015. Вип. 

32. С. 102–105. 

3. Самсін Р. І. Сучасні 

теоретико-правові питання, що 

виникають щодо права слідування 

в авторському праві. Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2015. Вип. 

35. Ч. 2. Т. І. С. 197–200. 

4. Авторське право: Методичні 

рекомендації до самостійної роботи. 

Київ: КиМУ, 2018. 

5. Інтелектуальна власність: 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи. Київ: КиМУ, 

2019 

6. Самсін Р. І. Поняття права 

слідування в авторському праві: 

спроба нового підходу до розуміння. 

Právnavedaaprax: Právna veda a prax: 

výzvy moderných európskych 

integračných procesov: zborník 

príspevkov z medzinárodney vedeckej 

konferencie (Bratislava, 27–28 

novembra 2015). Bratislava: 

Paneurópska vysoká škola, faculta práva, 

2015. P. 239–241. 

7. Самсін Р.І  Навчальна 

програма з дисципліни 

«Інтелектуальна власність». К.: 

КиМУ, 2020. 20 с. 

50.  Городецький 

Олександр  

Сергійович 

 

Професор 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: промислове 

та цивільне будівництво; 

кваліфікація – інженер-

64 Основи 3D візуалізації 

архітектурних об'єктів 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: промислове та 

цивільне будівництво; кваліфікація – 

інженер-будівельник, науковий 



будівельник, науковий 

ступінь: доктор технічних 

(05.23.17 – будівельна 

механіка) 

Тема дисертації:  

«Приложение метода 

конечных элементов к 

физически нелинейным 

задачам строительной 

механики» 

 

Вчене звання: професор  за 

спеціальністю «Будівельна 

механіка» (диплом ПР 

№014840 від 28.12.1984 р. 

протокол №51пс/11) 

 

Старший науковий 

співробітник за 

спеціальністю «Будівельна 

механіка» (диплом СН 

№020239 від 08.10.1980 р., 

протокол №40н/22) 

 

Член Академії будівництва 

України за напрямом 

«Інноваційна діяльність, 

інформатика в будівельному 

комплексі, підготовка 

довідково-технічної 

літератури» (диплом №46 від 

21.06.1993 р.) 

 

ступінь: доктор технічних наук 

05.23.17 – будівельна механіка) 

Стажування: 

Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація експертів будівельної 

галузі» Атестаційна архітектурно-

будівельна комісія; Свідоцтво № 232; 

від 07.12.2017 р.Програма підвищення 

кваліфікації «Підготовка до 

професійної атестації відповідальних 

виконавців окремих видів робіт і 

послуг, пов’язаних із створенням 

об’єктів архітектури». Кваліфікація: 

експерт. 
Основні роботи:  

1. Створення інтегрованих САПР, що 

реалізують технологію 

інформаційного моделювання 

будівель (BIM) і вдосконаленням 

програмних комплексів САПФІР-3D, 

ЕСПРІ, МОНОМАХ-САПР, ЛІРА-

САПР для проектування і розрахунку 

будівельних і машинобудівних 

конструкцій різного призначення. 

2. Розробка графічний редактор 

архітектурних і аналітичних моделей - 

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ, 

альтернативний інтерфейс 

користувача СТРІЧКА, режим 

варіантного проектування та ін. 

3. Створення програмний комплекс 

САПФІР для автоматизації 

архітектурного об'ємного 

проектування. Створювана цим 

комплексом цифрова модель об'єкту 

дозволяє реалізувати інформаційний 

зв'язок з програмними комплексами 

ЛІРА і МОНОМАХ, організувати 

автоматичний підрахунок об'ємів з 

підключенням кошторисних програм і 

виходом на програми управління 

будівництвом. 

4. Городецький О.С.  Навчальна 

програма з дисципліни «Основи 3D 



візуалізації архітектурних об'єктів». 

К.: КиМУ, 2020. 16 с. 

Лауреат державної премії України. 

Член академії будівництва України по 

відділенню «Інноваційна діяльність, 

інформатика в будівельному 

комплексі,  

підготовка довідниково-технічної 

літератури». 

51.  Діб Мішель Закарія 

 

 

 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектор; 

Кваліфікація: магістр 

архітектури); науковий 

ступінь: кандидат 

архітектури (18.00.02 – 

Архітектура будівель і 

споруд). 

Тема дисертації: 

«Типологічні основи 

проектування пасивних 

житлових будинків на 

території України» 

 

10 Графоаналітичне 

моделювання складних 

архітектурних форм 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Архітектор; 

Кваліфікація: магістр архітектури); 

Науковий ступінь: кандидат 

архітектури (18.00.02 – Архітектура 

будівель і споруд). 

Основні роботи: 

1.Диб М.З. Оценка реализованных 

примеров энергоэффективных 

малоэтажных жилых домов в 

Украине. Архітектурний вісник 

КНУБА: Наук.-вироб збірник. Киів, 

2018. Вип. 16. С. 476-483. 

2.Dib M.Z. Типологические основы 

проектирования пассивных жилых 

домов на территории Украины. LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 

Saarbrücken, 2018. 214 p. ISBN-13: 978-

613-3-99110-1, ISBN-10: 6133991100, 

EAN: 9786133991101 (онлайн). 

3.Подгорный А.Л., Сергейчук О.В., 

Диб М.З., и др. Геометрические 

основы изменения № 2 ДБН В.2.5-28-

2006 «Естественное и искусственное 

освещение» / Матеріали 9-я 

міжнародної науково-практичної 

конференції Геометричне і 

компьютерне моделювання «SED-12». 

Сімферополь: 2012. – С. 272 – 280. 

4.II Міжнародна науково-практична 

конференції «Інтегровані 

енергоефективні технологіі у 

будівництві (ЭНЕРГОИНТЕГРАЦИЯ-

2012)». Київський національний 



університет будівництва та 

архітектури (КНУБА).  22-24.05.2012 

р. Київ 

5.Діб М.З  Навчальна програма з 

дисципліни «Графоаналітичне 

моделювання складних 

архітектурних форм». К.: КиМУ, 

2020. 17 с. 

52.  Бутик  

Михайло Васильович 

 

 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Дизайн 

архітектурного 

середовища; кваліфікація: 

архітектор) 

 

11 Практикум з 

архітектурного 

проектування 

(сакральна архітектура) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність:Дизайн архітектурного 

середовища; кваліфікація: архітектор) 

Основні роботи: 

1. Бутик М.В., Систематизація 

факторів, що впливають на 

формування аеровокзалів «Сучасні 

проблеми архітектури та 

містобудування»: наук.-техн. збірник. 

Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:КНУБА, 

2016. вип. 43. – С. 93-97.  

2. Методичні рекомендації для 

виконання курсової роботи з 

архітектурного проектування 

“Вивчення класичних 

архітектурних форм” для студентів 

І-го курсу спеціальності 191 – 

“Архітектура та містобудування” 

(Видання друге, перероблене і 

доповнене): О.В. Чемакіна, 

Запорожченко О.Ю., М.В.Бутик. – 

Київ.: КиМУ, 2020р.  – 24 с.  

3. Принципи архітектурно-

планувальної організації відкритих 

міських просторів з порушеними 

територіями/ О.В.Чемакіна, 

О.В.Кравченко, М,В.Бутик// Тези 

доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конгресу "Архітектура. Будівництво. 

Дизайн", 15-18 березня 2016 р., Київ, 

Україна. - К.: НАУ, 2016. - С.19-20. 

4. Методи містобудівного аналізу 

паркових територій на прикладі міста 

Києва/О.В.Чемакіна, Л.Я.Яценко, 

М.В.Бутик// Тези доповідей:ІІІ 



Міжнародного науково-практичного 

конгресу Міське середовище - ХХІ 

сторіччя.: Архітектура. Будівництво. 

Дизайн, м.Київ, 14-16 березня 2018 р. 

/ відп. ред. О.А. Трошкіна. - К.: НАУ, 

2018, 246 - 249 с. 

5. Бутик М.В.  Навчальна програма з 

дисципліни «Практикум з 

архітектурного проектування 

(сакральна арахітекутра)». К.: 

КиМУ, 2020. 17с. 

Практичний досвід:  

ТОВ «АрхіLiev», архітектор 

ТОВ «Ексім Солюшен», дизайнер-

проектувальник. 

53.  Тимошенко Марія 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність : міське 

будівництво та господарство, 

кваліфікація: інженер-

будівельник ;  наукова ступінь:  

кандидат архітектури,  (841 – 

Районне планування і 

містобудукування /18.00.04 – 

містобудування та ланшафна 

архітектура)  

 

Тема дисертації 

«Планувальна організація 

транспортних зв'язків в 

міських промислових 

районах» 

 

Старший науковий 

співробітник  за 

спеціальністю:  

«Градобудівництво, районне 

планування, ландшафтна 

архітектура і планування 

сільськогосподарських 

населених пунктів» 

60 Конструктивні рішення 

в безбар"єрному 

середовищі 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність : міське будівництво та 

господарство, кваліфікація: інженер-

будівельник ;  наукова ступінь:  

кандидат архітектури,  (841 – Районне 

планування і містобудукування /18.00.04 

– містобудування та ланшафна 

архітектура)  

Стажування:  

Міністерство освіти і науки України. 

«Національний авіаційний 

університет»; свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 12 СПВ № 

159073; від 24 травня 2016 року; Тема: 

«Інноваційні технології системи вищої 

технічної освіти»  

Основні роботи: 

1. Тимошенко М.М. Новітні тенденції 

в проектуванні і організації великих 

і крупнів аеропортів. Матеріали 

науково-практичної конференції 

«Аеропорт – вікно в майбутнє». К.: 

НАУ. 2012.-С.67-69. 

2. Тимошенко М.М., Бібер С.Г. 

Особливості архітектури будівель у 

сегменті інноваційних технологій 

акварелаксації. КНУБА. Зб. 

Наукових праць. Київ.2014р. 



3. Тимошенко М.М., Семироз 

Н.Г.,Симоненко В.М., Кухар Л.П. 

Склад і обсяг презентаційного 

матеріалу до дипломного проекту. 
Методичні рекомендації з підготовки 

по кафедрі архітектури ОКР 

«бакалавр, спеціаліст, магістр». -К.: 

НАУ,2013-С.24. 

4. Тимошенко М.М., Дорошенко Ю.О., 

Агєєва Г., Семироз Н.Г. Своя крыша 

над головой.: восстанови, построй, 

купи. Книга практичний посібник. 

Препдставництво ООН в Україні 

департамент №Доступне житло для 

жертв АТО на Сході України» Київ. 

2014, 165с. 

5. Тимошенко М.М. Сучасні 

концепти ВУЗ-кої освіти 

архітекторів і дизайнерів у Франції. 
Проблеми розвитку міського 

середовища. Матеріали конференції 

КНУБА Випуск 11, Київ, 2016.  

6. Тимошенко М.М.  Навчальна 

програма з дисципліни 

«Конструктивні рішення в 

безбар"єрному середовищі». К.: 

КиМУ, 2020. 17 с. 

54.  Маклаков Сергій 

Миколайович 

(за сумісництвом) 

Доцент кафедри 

економіки, 

підприємництва

, менеджменту 

 

кафедра 

економіки, 

підприємництва, 

менеджменту 

Кваліфікація відповідно до 
спеціальності (базова освіта: 
спеціальність: Економіка 
підприємства; кваліфікація – 
економіст); науковий 
ступінь: кандидат 
економічних наук (08.00.07 – 

демографія, економіка 
праці, соціальна економіка 
і політика). 

 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: промислове та 

цивільне будівництво; 

кваліфікація – інженер-

будівельник); 

11 Економіка 

архітектурного 

проектування 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: промислове та 

цивільне будівництво; кваліфікація – 

інженер-будівельник); 
Кваліфікація відповідно до 
спеціальності (базова освіта: 
спеціальність: Економіка 
підприємства; кваліфікація – 
економіст); науковий ступінь: 
кандидат економічних наук (08.00.07 – 

демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і політика). 
Стажування: Прилуцька міська Рада; 

довідка про стажування від 26.12.2019 

р.; тема: «Розвиток бюджетних 

відносин у сучасних умовах 



організації і функціонування 

бюджетної системи»; 

Основні роботи:  

1. Маклаков С.М. Економіка 

підприємства: Інструктивно-

методичні матеріали для підготовки до 

семінарських занять. Київ: КиМУ, 

2019. 21 с. 

2. Маклаков С.М. Понятійний апарат 

мотиваційних теорій та його 

розвиток. Соціально-трудова сфера: 

сучасний стан, проблеми та 

стратегічні напрями розвитку: зб. 

тез доп. учасників Міжнар. наук.-

практ. Інтернет-конф., 14–16 лист. 

2017 р. Київ: КНЕУ, 2017. С. 279 – 280. 

URL: 

http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/2

2912 (0,15 друк. арк.). 

3. Маклаков С.М. Важелі та 

інструменти соціально-економічної 

мотивації в контексті формування 

інноваційно-орієнтованої моделі 

економіки. Розвиток інноваційно-

інтегрованих структур у вимірі 

формування інноваційно-

орієнтованої моделі економіки: зб. 

тез доп. Міжнар. наук.-практ. 

Інтернет-конф., 21–22 бер. 2018 р. 

Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 

2018. С. 260–263 (0,17 друк. арк.). 

4. Маклаков С.М..  Навчальна 

програма з дисципліни «Економіка 

архітектурного проектування». К.: 

КиМУ, 2020. 13 с. 

55.  Городецький 

Олександр  

Сергійович 

 

Професор 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: промислове 

та цивільне будівництво; 

кваліфікація – інженер-

будівельник, науковий 

ступінь: доктор технічних 

(05.23.17 – будівельна 

механіка) 

64 Організація 

будівництва 

(лекційні) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: промислове та 

цивільне будівництво; кваліфікація – 

інженер-будівельник, науковий 

ступінь: доктор технічних наук 

(05.23.17 – будівельна механіка). 

Стажування: 



Тема дисертації:  

«Приложение метода 

конечных элементов к 

физически нелинейным 

задачам строительной 

механики» 

 

Вчене звання: професор  за 

спеціальністю «Будівельна 

механіка» (диплом ПР 

№014840 від 28.12.1984 р. 

протокол №51пс/11) 

 

Старший науковий 

співробітник за 

спеціальністю «Будівельна 

механіка» (диплом СН 

№020239 від 08.10.1980 р., 

протокол №40н/22) 

 

Член Академії будівництва 

України за напрямом 

«Інноваційна діяльність, 

інформатика в будівельному 

комплексі, підготовка 

довідково-технічної 

літератури» (диплом №46 від 

21.06.1993 р.) 

 

Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація експертів будівельної 

галузі» Атестаційна архітектурно-

будівельна комісія; Свідоцтво № 232; 

від 07.12.2017 р.Програма підвищення 

кваліфікації «Підготовка до 

професійної атестації відповідальних 

виконавців окремих видів робіт і 

послуг, пов’язаних із створенням 

об’єктів архітектури». Кваліфікація: 

експерт. 
Підприємство обєднання підприємств 

Інститут післядипломної освіти; 

Свідоцтво № 1128; від 30.11.2012 р. 

Програма підвищення кваліфікації 

«Підготовка до професійної атестації 

експертів проектної документації». 

«Технічне обстеження будівель в 

споруд». Кваліфікація: експерт. 

Кваліфікаційний сертифікат  

№АЕ000994 від 10.12.2012 р. за 

спеціаплізацією «Забезпечення 

механічного опору та стійкості 

(МОС))».  Кваліфікація – експерт 

будівельний 

№АЕ000993 від 10.12.2012 р. за 

спеціаплізацією «Технічне обстеження 

будівель і споруд (ТОБС)».  

Кваліфікація – експерт будівельний 

Кваліфікаційний сертифікат  

№АР003574 від 25.09.2012 р. за 

спеціаплізацією «Забезпечення 

механічного опору тв стійкості (МС)».  

Кваліфікація – інженер-

проектувальник. 

Основні роботи:  

1. Створення інтегрованих САПР, що 

реалізують технологію 

інформаційного моделювання 

будівель (BIM) і вдосконаленням 

програмних комплексів САПФІР-3D, 

ЕСПРІ, МОНОМАХ-САПР, ЛІРА-

САПР для проектування і розрахунку 



будівельних і машинобудівних 

конструкцій різного призначення. 

5. Розробка графічний редактор 

архітектурних і аналітичних моделей - 

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ, 

альтернативний інтерфейс 

користувача СТРІЧКА, режим 

варіантного проектування та ін.  

6. Городецький О.С., Колле Г.П.  

Навчальна програма з дисципліни 

«Організація будівництва». К.: 

КиМУ, 2020. 19 с. 

Лауреат державної премії України. 

Член академії будівництва України по 

відділенню «Інноваційна діяльність, 

інформатика в будівельному 

комплексі, підготовка довідниково-

технічної літератури». 

56.  Колле Геннадій 

Георгійович 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності: 

(базова освіта: 

спеціальність: Промислове 

та цивільне будівництво; 

кваліфікація: інженер-

будівельник) 

15 Організація 

будівництва 

(практичні) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності: 

(базова освіта: спеціальність: 

Промислове та цивільне 

будівництво; кваліфікація: інженер-

будівельник) 

Основні роботи: 

1. Обухов А.В., Коллє Г.Г. 

Методичні вказівки до виконання 

курсової  роботи з навчальної 

дисципліни «Технологія 

будівництва», «Потоковий монтаж 

одноповерхової промислової будівлі» 

для студентів спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» 

галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво». К.: КиМУ, 2019. 44с. 

2. Коллє Г.Г. Визначення 

тріщиностійкості вісесиметричних 

тіл з урахуванням формо змінення // 

Матеріали XX Міжнародної науково-

практичної конференції «Україна в 

євроінтеграційних процесах», Секція 

будівництва та архітектури. - К.: 

КиМУ, 2015. – С. 145-148. 



3. Коллє Г.Г. Раціоналізація 

параметрів  залізобетонних 

анізотропних оболонок // Матеріали 

XXI Міжнародної науково-практичної 

конференції «Україна в світових та 

європейських інтеграційних процесах: 

стратегія і тактика», Секція 

будівництва та архітектури. – К.: 

КиМУ, 2016. – С. 108-110. 

7. Коллє Г.Г. Нові ресурсоекономні 

конструкції з профільних труб // 

Матеріали Круглого столу «Сучасні 

конструкційні матеріали та 

нормативне забезпечення України». – 

К.: КиМУ, 2018. – С. 10-12.  

8. Городецький О.С., Колле Г.П.  

Навчальна програма з дисципліни 

«Організація будівництва». К.: 

КиМУ, 2020. 19 с. 

Практичний досвід: 

Київський міжнародний університет. 

Інженер. Виконання робіт з 

будівництва та ремонту об’єктів. 

Оцінка технічного стану і 

паспортизації будівель і споруд. 

(внутрішне сумісництво) 

57.  Тимошенко Марія 

Миколаївна 

Доценткафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: міське 

будівництво та господарство, 

кваліфікація – інженер-

будівельник ;  науковий 

ступінь:  

кандидат архітектури,  (841 – 

Районне планування і 

містобудукування /18.00.04 – 

містобудування та ланшафна 

архітектура)  

 

Тема дисертації 

«Планувальна організація 

транспортних зв'язків в 

міських промислових 

районах» 

60 Соціологія міста Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: міське будівництво та 

господарство, кваліфікація – інженер-

будівельник ;  науковий ступінь:  

кандидат архітектури,  (841 – Районне 

планування і містобудукування / 18.00.04 

– містобудування та ланшафна 

архітектура)  

Стажування:  

Міністерство освіти і науки України. 

«Національний авіаційний 

університет»; свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 12 СПВ № 

159073  від 24 травня 2016 року. Тема:  

«Інноваційні технології системи вищої 

технічної освіти» . 

Основні роботи: 



 

 

Старший науковий 

співробітник  за 

спеціальністю:  

«Градобудівництво, районне 

планування, ландшафтна 

архітектура і планування 

сільськогосподарських 

населених пунктів» 

1. Sourcesof development of aviation 

bases in Ukrain. Personalities and 

memorable plases. Матеріали 

Міжнародного конгресу «Aviation in 

the XXI –stcentry. Safety in Aviation and 

Space 

Technologites»/Proceeding/volum3-K.- 

HAY.2012.P. 9.29-9.32. 

2. Тимошенко М.М. Новітні тенденції 

в проектуванні і організації великих 

і крупнів аеропортів. Матеріали 

науково-практичної конференції 

«Аеропорт – вікно в майбутнє». К.: 

НАУ. 2012.-С.67-69. 

3. Тимошенко М.М. Визначна роль 

польських архітекторів у розвитку 

архітектури і урбанізму України у 

XIX-XXст. Матеріали научно-

практичного семінару «Polacy na 

Podoli». м. Камянець-Подільський. 

Люблін-2012.-С. 17-26. 

4. Тимошенко М.М. Планувальна 

організація маєтка Кутузова М.І. 

«Горощки» Волинської губернії. 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. Формування 

культурно-побутового середовища 

палацево-паркових комплексів другої 

половини XVIII-початку XX ст., 

Чернігів, 2013.-С. 13-17-87с. 

5. Тимошенко М.М. Лешек Дезидерій 

Владислав Городецький – віртуоз 

маркетингу і паблік-рілейшинзу. 

Матеріали VI Всеукраїнської наукової 

конференції. «Архітектура: образ, 

естетика, емоційний контекст. 

Присвячується 150-річчю з дня 

народження в Городецького - VI 

Всеукраинская научная конференция 

7-8 ноября 2013 КНУБА.-К.-2013С. 36-

39. 

6. Тимошенко М.М. Перспективні 

концепти ВУЗ-овської підготовки 

дизайнерів урбаністів. Збірник 



наукових праць «Дизайн теорія та 

практика». Вмпуск 4.-НАУ.-К.:2014. 

С.145-148. 

7. Тимошенко М.М. Характерні 

тенденції в архітектурні м. Баки: 

погляд сучасних українських 

архітекторів. Народознавчі зошити 

АНУ.-Фенікс.-Львів.-2015.-С.146-

157.С.234 

8. Тимошенко М.М. Новітні рішення 

аеропорту ім. Айдара Алієва в м. 

Баки. XII міжнародна науково-

технічна конференція «АВІА-2015». 

28-29 квітня 2015 року.-К.:НАУ.-

(ел.ресурс). 

9. Тимошенко М.М., Kovalevska O (Le 

soles AIR Franc Toulouse). Air cluster 

portables between cities, countries and 

continents. Матеріали конференції 

«Міське середовище XXI ст. 

Архітектура, будівництво, дизайн». 

НАУ, 18-20 березня 2016.-

К.:2016.0С.83-85. С.143. 

10. Тимошенко М.М., Степанчук О.В. 

Натурні обстеження транспортних 

потоків на міських магістралях. 
Методичні вказівки щодо проведення 

практичних занять на 5 курсі ін.-ту 

аеропортів НАУ.-К.: НАУ,-2013.-

С.239. 

11. Тимошенко М.М. Бібер С.Г. 

Особливості архітектури будівель у 

сегменті інноваційних технологій 

акварелаксації. Зб. Наукових праць. 

КНУБА, Київ, 2014р. 

12. Тимошенко М.М. Air cluster 

portables between cities, countries and 

continents. Матеріали конференції 

«Міське середовище XXI століття. 

Архітектура, будівництво, дизайн». 

НАУ, 2016-Київ, КНУБА, 2016. 

13. Тимошенко М.М., Marintseva K. 

Urban planning requirement fur air-



cluster/consensus on reconstruction. 

Вісник НАУ, Київ, 2017. С.45-48. 

14. Тимошенко М.М., Семироз Н.Г. 

Невігластво в архітектурі Києва XX-

XI ст. Матеріали 11 Міжнародної 

наукової конференції Києва XX-XXI 

ст. «Архітектура історичного Києва. 

Контекст утворення» 24.09.2017, 

КНУБА. 

15. Тимошенко М.М., Semuroz N, 

Simontnko V. Source of development of 

basis in Ukraine –IXX-XX. 

Personalitcies and memorables places. 
Globale journai of Houman-Social 

Scienceinterdisciplinery v. 

18.iss.1vers.1/0 year 2018 url. https:// 

socialcienceresearch.org/index.php/GJ 

HSS/article/view/2465/2354 

9. Тимошенко М.М. Голодомор в 

Україні 1932-1933р., як військово-

оперативний силовий захід. 

Урбаністичні наслідки. Матеріали 

міжнародної наукової конференції 

«Соціопросторова та символічна 

інженерія суспільства: до річниці 

Голодомору та масових репресій 1932-

1933р.р.» 10-12.05.2018. КНУБА, 

представництво Польської академії 

наук в Києві. Київ, КНУБА.  

10. Тимошенко М.М.  Навчальна 

програма з дисципліни «Соціологія 

міста». К.: КиМУ, 2020. 20 с. 

58.  Чемакіна Октябрина 

Володимирівна 

Доцент кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність : архітектура, 

кваліфікація – архітектор; 

науковий ступінь:  

кандидат архітектури (18.00.04 

– містобудування та 

ландшафтна архітектура) . 

Тема дисертації 

«Архітектурно-планувальна 

організація комплексів 

підприємств будівельної 

42 Інженерний 

благоустрій  і 

транспорт 

(лекційні) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність – архітектура, кваліфікація 

– архітектор ; науковий ступінь: 

кандидат архітектури (18.00.04 – 

містобудування та ландшафтна 

архітектура) 
Основні роботи: 

1. Чемакіна О.В. Агєєва Г.М. 

Інженерний благоустрій населених 

міст.  Навчальний посібник Київ: 

НАУ, 2017 168 с.  

http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%90%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


індустрії (для гідротехнічних 

споруд)» 

 

Доцент кафедри архітектури 

цивільних і 

промисловихбудівель (атестат 

ДЦ № 017714 від 01.12.1989р.) 

2. Чемакіна О.В. Агєєва Г.М. 

Бжезовська Н.В. Теорія 

містобудування: методичні 

рекомендації до самостійної роботи. 

методичні рекомендації до 

самостійної роботи. К. : НАУ, 2018 

3. Чемакіна О.В. Свірко В.О. Рубцов 

А.Л. Олійник О.П. Дизайнерська 

діяльність: системи візуальної 

інформації. Методичні рекомендації. 

Київ: УкрНДІ ДЕ, 2017. – 191 с. 

4. Чемакіна О.В. Агєєва Г.М. 

Бжезовська Н.В. «Теорія 

містобудування: практикум». 

Практикум. К. : НАУ, 2018 

5. Чемакіна О.В., Кузьмін О.В., 

Шуваєва О.Ю. «Інженерне 

обладнання будівель»: навч. посіб. / 

Чемакіна О.В., Кузьмін О.В., Шуваєва 

О.Ю. К.: КиМУ, 2020. 225 с. 

Чемакіна О.В., Бойко О.Л. Навчальна 

програма з дисципліни «Інженерний 

благоустрій  і транспорт». К.: КиМУ, 

2020. 17 с 

59.  Бойко  

Олена  

Леонідівна 

(за сумісництвом) 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: прикладна 

геодезія; кваліфікація: 

інженер - геодезист) 

 

15 Інженерний 

благоустрій  і 

транспорт 

 (практичні) 

 

 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: прикладна геодезія; 

кваліфікація: інженер - геодезист) 

Стажування:  

1. Національний технічний 

університет «Дніпровська 

політехніка»; кваліфікаційний 

сертифікат. № 013920; 05.07.2018р. 

Кваліфікація: Інженер-геодезист. 

2. Міністерство освіти і науки. 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

Інститут після дипломної освіти. ННК 

«Світовий центр даних з 

геоінформатики та сталого розвитку»; 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП № 02070921/1003626-

http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%90%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://er.nau.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%90%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


18; від 20.04.2018 р. Тема: «Основи 

геоінформаційних технологій»;   

Основні роботи: 

1. Застосування ефективних 

геодезичних технологій для 

визначення положення підземних 

споруд на Дніпровських схилах у 

м.Києві / Бойко О., Ковтун В., Шульц 

Р., Сидоренко В.  / Сучасні досягнення 

геодезичної науки та виробництва. -

2017.№ІІ(34).-с.72-76 

2. Prerequisites for the Sntegrated 

Geoinformation Systems 

Inplementation for Spatial Planning of 

Airport Complexes / Boyko O. Prusov 

D.//  Proceedings of the Nstional 

Aviation Universiti, № 4 (77), 2018, 

p.39-46. 

6. Бойко О.Л. Методичні рекомендації 

до вивчення курсу з дисципліни 

«Основи геодезії» для студентів 1 

курсу спеціальності 191 Архітектура 

та містобудування галузі знань 19 

Архітектура та будівництво. – К.: 

КиМУ, 2020. – 45 с.  

7.Чемакіна О.В., Бойко О.Л. Навчальна 

програма з дисципліни «Інженерний 

благоустрій  і транспорт». К.: КиМУ, 

2020. 17 с 

60.  Городецький 

Олександр  

Сергійович 

 

Професор 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: промислове 

та цивільне будівництво; 

кваліфікація – інженер-

будівельник, науковий 

ступінь: доктор технічних 

наук (05.23.17 – будівельна 

механіка) 

Тема дисертації:  

«Приложение метода 

конечных элементов к 

физически нелинейным 

задачам строительной 

механики» 

64 Основи ВІМ-

технологій в 

проектуванні 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: промислове та 

цивільне будівництво; кваліфікація – 

інженер-будівельник, науковий 

ступінь: доктор технічних наук 

(05.23.17 – будівельна механіка) 

Стажування: 

Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація експертів будівельної 

галузі» Атестаційна архітектурно-

будівельна комісія; Свідоцтво № 232; 

від 07.12.2017 р.Програма підвищення 

кваліфікації «Підготовка до 

професійної атестації відповідальних 



 

Вчене звання: професор  за 

спеціальністю «Будівельна 

механіка» (диплом ПР 

№014840 від 28.12.1984 р. 

протокол №51пс/11) 

 

Старший науковий 

співробітник за 

спеціальністю «Будівельна 

механіка» (диплом СН 

№020239 від 08.10.1980 р., 

протокол №40н/22) 

 

Член Академії будівництва 

України за напрямом 

«Інноваційна діяльність, 

інформатика в будівельному 

комплексі, підготовка 

довідково-технічної 

літератури» (диплом №46 від 

21.06.1993 р.) 

 

виконавців окремих видів робіт і 

послуг, пов’язаних із створенням 

об’єктів архітектури». Кваліфікація: 

експерт. 
Підприємство обєднання підприємств 

Інститут післядипломної освіти; 

Свідоцтво № 1128; від 30.11.2012 р. 

Програма підвищення кваліфікації 

«Підготовка до професійної атестації 

експертів проектної документації». 

«Технічне обстеження будівель в 

споруд». Кваліфікація: експерт. 

Кваліфікаційний сертифікат  

№АЕ000994 від 10.12.2012 р. за 

спеціаплізацією «Забезпечення 

механічного опору та стійкості 

(МОС))».  Кваліфікація – експерт 

будівельний 

№АЕ000993 від 10.12.2012 р. за 

спеціаплізацією «Технічне обстеження 

будівель і споруд (ТОБС)».  

Кваліфікація – експерт будівельний 

Кваліфікаційний сертифікат  

№АР003574 від 25.09.2012 р. за 

спеціаплізацією «Забезпечення 

механічного опору тв стійкості (МС)».  

Кваліфікація – інженер-

проектувальник. 

Основні роботи:  

1. Створення інтегрованих САПР, що 

реалізують технологію 

інформаційного моделювання 

будівель (BIM) і вдосконаленням 

програмних комплексів САПФІР-3D, 

ЕСПРІ, МОНОМАХ-САПР, ЛІРА-

САПР для проектування і розрахунку 

будівельних і машинобудівних 

конструкцій різного призначення. 

2. А.С. Городецкий. Проблемы 

автоматизированного 

проектирования инженерных 

конструкций. В сборнике трудов 

Ленинградского дома научно-



технической пропаганды.  – Л. 1981. С 

10-16. 

3. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. 

Компьютерные модели 

конструкций (Издание второе 

дополненное). – К.: «Факт», 2007. – 

392 с. 

4. Городецкий А.С. Компьютерное 

моделирование процесса возведения 

строительных конструкций. 

Сборник научных трудов Луганского 

национального университета, серия 

«Технические науки». –Л.: Изд-во 

«ЛНАУ», 2007, с. 3–9 

5. А.С. Городецкий. Компьютерное 

моделирование процессов 

жизненного цикла конструкций. В 

сб. тезисов докладов Международной 

конференции «Актуальные проблемы 

компьютерного моделирования 

конструкций и сооружений», 

Челябинск, 2012, июнь, с 4–6. 

6. Городецкий А. С. Компьютерное 

моделирование процесса возведения 

строительных конструкций / А. С. 

Городецкий, М. С. Барабаш // 

Строительная механика и расчет 

сооружений: Научно-технический 

журнал. – Москва: ЦНИИСК им. В. А. 

Кучеренко, 2014. – Вып. 5 (256). – С. 

28–33. 

7. Городецкий А. С Numerical 

Methods for Determining Stiffness 

Properties of a Bar Cross-Section  / А. 

С. Городецкий, М. С. Барабаш, Ю. Б. 

Филоненко // Cybernetics and Systems 

Analysis.  2019.  Т. 55. – № 2.  

С. 180-188.  

8. Городецький О.С. Навчальна 

програма з дисципліни «Основи ВІМ-

технологій в проектуванні». К.: 

КиМУ, 2020. 17 с.  



61.  Городецький 

Олександр  

Сергійович 

 

Професор 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: промислове 

та цивільне будівництво; 

кваліфікація – інженер-

будівельник, науковий 

ступінь: доктор технічних 

наук (05.23.17 – будівельна 

механіка) 

Тема дисертації:  

«Приложение метода 

конечных элементов к 

физически нелинейным 

задачам строительной 

механики» 

 

Вчене звання: професор  за 

спеціальністю «Будівельна 

механіка» (диплом ПР 

№014840 від 28.12.1984 р. 

протокол №51пс/11) 

 

Старший науковий 

співробітник за 

спеціальністю «Будівельна 

механіка» (диплом СН 

№020239 від 08.10.1980 р., 

протокол №40н/22) 

 

Член Академії будівництва 

України за напрямом 

«Інноваційна діяльність, 

інформатика в будівельному 

комплексі, підготовка 

довідково-технічної 

літератури» (диплом №46 від 

21.06.1993 р.) 

 

64 Комп'ютерні техніки в 

архітектурному 

проектування 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: промислове та 

цивільне будівництво; кваліфікація – 

інженер-будівельник, науковий 

ступінь: доктор технічних наук 

(05.23.17 – будівельна механіка) 

Стажування: 

Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація експертів будівельної 

галузі» Атестаційна архітектурно-

будівельна комісія; Свідоцтво № 232; 

від 07.12.2017 р.Програма підвищення 

кваліфікації «Підготовка до 

професійної атестації відповідальних 

виконавців окремих видів робіт і 

послуг, пов’язаних із створенням 

об’єктів архітектури». Кваліфікація: 

експерт. 
Підприємство обєднання підприємств 

Інститут післядипломної освіти; 

Свідоцтво № 1128; від 30.11.2012 р. 

Програма підвищення кваліфікації 

«Підготовка до професійної атестації 

експертів проектної документації». 

«Технічне обстеження будівель в 

споруд». Кваліфікація: експерт. 

Кваліфікаційний сертифікат  

№АЕ000994 від 10.12.2012 р. за 

спеціаплізацією «Забезпечення 

механічного опору та стійкості 

(МОС))».  Кваліфікація – експерт 

будівельний 

№АЕ000993 від 10.12.2012 р. за 

спеціаплізацією «Технічне обстеження 

будівель і споруд (ТОБС)».  

Кваліфікація – експерт будівельний 

Кваліфікаційний сертифікат  

№АР003574 від 25.09.2012 р. за 

спеціаплізацією «Забезпечення 

механічного опору тв стійкості (МС)».  

Кваліфікація – інженер-

проектувальник. 

Основні роботи:  



1. Створення інтегрованих САПР, що 

реалізують технологію 

інформаційного моделювання 

будівель (BIM) і вдосконаленням 

програмних комплексів САПФІР-3D, 

ЕСПРІ, МОНОМАХ-САПР, ЛІРА-

САПР для проектування і розрахунку 

будівельних і машинобудівних 

конструкцій різного призначення. 

2. Розробка графічний редактор 

архітектурних і аналітичних моделей - 

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ, 

альтернативний інтерфейс 

користувача СТРІЧКА, режим 

варіантного проектування та ін. 

3. Створення програмний комплекс 

САПФІР для автоматизації 

архітектурного об'ємного 

проектування.  

4. Городецкий А. С. 

Компьютерное моделирование 

процесса возведения строительных 

конструкций / А. С. 

5. Городецкий, М. С. Барабаш // 

Строительная механика и расчет 

сооружений: Научно-технический 

журнал. – Москва: ЦНИИСК им. В. А. 

Кучеренко, 2014. – Вып. 5 (256). – С. 

28–33.  

6. Городецький О.С.  Навчальна 

програма з дисципліни «Комп'ютерні 

техніки в архітектурному 

проектування». К.: КиМУ, 2020. 16с. 

Лауреат державної премії України. 

Член академії будівництва України по 

відділенню «Інноваційна діяльність, 

інформатика в будівельному 

комплексі, підготовка довідниково-

технічної літератури».  

62.  Тимошенко Марія 

Миколаївна 

Доценткафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: міське 

будівництво та господарство, 

60 Основи реконструкції 

та реставрації будівель 

і споруд 

(лекції) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: міське будівництво та 

господарство, кваліфікація – інженер-

будівельник ;  наукова ступінь: кандидат 



кваліфікація – інженер-

будівельник ;  наукова ступінь:  

кандидат архітектури,  (841 – 

Районне планування і 

містобудукування/18.00.04 – 

містобудування та ланшафна 

архітектура)  

Тема дисертації 

«Планувальна організація 

транспортних зв'язків в 

міських промислових 

районах» 

 

 

Старший науковий 

співробітник  за 

спеціальністю:  

«Градобудівництво, районне 

планування, ландшафтна 

архітектура і планування 

сільськогосподарських 

населених пунктів» 

архітектури,  (841 – Районне планування 

і містобудукування / 18.00.04 – 

містобудування та ланшафна архітектура)  

Стажування:  

Міністерство освіти і науки України. 

«Національний авіаційний 

університет»; свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 12 СПВ № 

15907; «Інноваційні технології 

системи вищої технічної освіти» від 

24.05.2016р. 

Основні роботи: 

1. Тимошенко М.М. Новітні тенденції 

в проектуванні і організації великих 

і крупнів аеропортів. Матеріали 

науково-практичної конференції 

«Аеропорт – вікно в майбутнє». К.: 

НАУ. 2012.-С.67-69. 

2. Тимошенко М.М. Дизайн 

архітектурного макро-міді-мілі-

середовища авіаційного комплекса 

в м. Баки. Збірник наукових праць 

«Дизайн теорія та практика». Випуск 

5. –НАУ.-К.:2015. С.70-77. 

3. Тимошенко М.М. Новітні рішення 

аеропорту ім. Айдара Алієва в м. 

Баки. XII міжнародна науково-

технічна конференція «АВІА-2015». 

28-29 квітня 2015 року.-К.:НАУ.-

(ел.ресурс). 

4. Тимошенко М.М., Бондар Ю.М. 

Натурні обстеження Історичних 

пам’яток Маєткової культури в 

Україні. Методичні рекомендації для 

5 курсу ІАП з дисципліни «Методи 

натурних обстежень «ОКР спеціаліст, 

магістр». –К: НАУ.2013.-38с. 

5. Тимошенко М.М., Лапенко О.І. 

Курс лекцій. Реконструкція будівель 

і споруд. ННІАП. Кафедра 

Будівельних конструкцій. –К.: НАУ, 

2013.-38с. (електроний курс). 

6. Тимошенко М.М., Дорошенко Ю.О., 

Агєєва Г., Семироз Н.Г. Своя крыша 



над головой.: восстанови, построй, 

купи. Книга практичний посібник. 

Препдставництво ООН в Україні 

департамент №Доступне житло для 

жертв АТО на Сході України» Київ. 

2014, 165с. 

7. Тимошенко М.М., Яблонський П., 

Бутенко М. Маскування авіа 

комплексів в Україні засобами 

архітектури та дизайну. 
Національний університет оборони 

ім.. І. Чернявського, Вісник 2 (44) 2018, 

Київ.  

8. Тимошенко М.М., Бутик М.В.  

Навчальна програма з дисципліни 

«Основи реконструкції та 

реставрації будівель і споруд». К.: 

КиМУ, 2020. 15 с. 

63.  Бутик  

Михайло Васильович 

Викладач 

кафедри 

будівництва та 

архітектури 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Дизайн 

архітектурного 

середовища; кваліфікація: 

архітектор) 

 

11 Основи реконструкції 

та реставрації будівель 

і споруд 

(практичні) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Дизайн 

архітектурного середовища; 

кваліфікація: архітектор) 

Основні роботи: 

1. Бутик М.В. Особливості 

комплексного забезпечення безпеки 

аеровокзалів засобами архітектури. 

«Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування»: Наук. –техн.. збірник. 

Відпов. Ред. .М.Осетрін.  – К., КНУБА, 

2015. – Вип. 58. – С.129-136; 

2. Бутик М.В., Хлюпін О.А. 

Особливості формування 

архітектури підприємств торгівлі в 

системі аеропорту «Сучасні проблеми 

архітектури та містобудування»: наук. -

техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. 

– К.: КНУБА, 2015. вип.40. – С. 183-187. 

3. Бутик М.В., Систематизація 

факторів, що впливають на 

формування аеровокзалів «Сучасні 

проблеми архітектури та 

містобудування»: наук.-техн. збірник. 



Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:КНУБА, 

2016. вип.43. – С. 93-97. 

7. Бутик М.В. Формування типів 

можливих загроз безпеці в в 

будівлях аеровокзалів. «Сучасні 

проблеми архітектури та містобудуван-

ня»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. 

М.М.Дьомін. –  К.:КНУБА, 2016. вип.43. 

– С. 83-88.  

8. Тимошенко М.М., Бутик М.В.  

Навчальна програма з дисципліни 

«Основи реконструкції та 

реставрації будівель і споруд». К.: 

КиМУ, 2020. 15 с. 

Практичний досвід:  

ТОВ «АрхіLiev», архітектор 

ТОВ «Ексім Солюшен», дизайнер-

проектувальк. 
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