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Міжнародні наукові конференції: Международная научно-

практическая конференция «Наука, образование и экспериментальное 

проектирование в МАРХи» 7-11 апреля 2014 г. (Москва), научной 

конференции «Современная архитектура мира: основные процессы и 

направления развития» НИИТИАГ  РААСН 5-6 октября 2015 г., Міжнародна 

науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва» 25.11. 

2015 р., Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: 

законодавче врегулювання та практична реалізація» 24-25.11.2015 (КНУБА) 

(Київ), 4-ая международная научно - практическая конференция «Проблемы 

инновационного биосферно-совместимого социально-экономического 

развития в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах». 

–   БГИТА, Брянск, 1-12.12.2015, Международная научно-практическая 

конференция «Наука, образование и экспериментальное проектирование в 

МАРХи» 6-10 апреля 2016 г. (Москва),   VIII Міжнародна наукова 

конференція «Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних 

фортифікацій» 11-14 червня 2016 р. (Львів-Хелм),  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода» 

30.11.2016 (КНУБА) (Київ), «Строительство 2016»: материалы ІІ Брянского 

международного инновационного форума (Брянск, 1 декабря 2016 г.)., Друга 

Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: 

історичні витоки, регулювання, практична реалізація» 14-15 грудня 2016 

року (КНУБА) (Київ), Международная научно-практическая конференция 

«Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХи» 3-7 

апреля 2017 г. (Москва), ІХ Міжнародна наукова конференція «Проблеми 

дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій» 11-14 

червня 2017 р. (Львів-Хелм), ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Архітектура: естетика+екологія+економіка» 2-3.10.2017, Третя Міжнародна 

науково-практична конференція «Регіональна політика. Історія, політико-

правові засади, архітектура, урбаністика» 22-23.11.2017(КНУБА) (Київ), ІІІ 



міжнародна науково-практична конференція «Aрхітектура  історичного 

Києва. Контекст і втручання»  24.11.2017 (КНУБА) (Київ), Міжнародна 

наукова конференція «Мистецтво України першої половини ХХ ст. у 

світовому контексті» 11 квітня 2018 р., Перша Українсько-Польська наукова 

конференція «Способи ревіталізації промислових територій історичних міст» 

18.05.2018 (КНУБА) (Київ), Konferencjа Arch-Eco 2018 «Transformacja 

przestrzeni – przestrzeń dla zmian» 22.05.2018 (Kraków), Х Мiжнародна 

наукова конференція «Проблеми дослідження, збереження та реставрації 

історичних фортифікацій» 27-29.05.2018 (Львів-Холм), Mіжнародна науково-

практична конференція ICCROM «Методи реставрації пам’яток історії і 

культури в складних інженерно-геологічних умовах» 25-26.10.2018 (Київ), 

Четверта міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: 

історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика», 23.11. 2018 

(КНУБА) (Київ), Konferencjа Arch-Eco 2019 (Kraków), рierwsza Ukrainsko-

Polskа naukowa konferencja «Sposoby rewitalizacji przemyslowych terenów 

historycznych miast» 18.05.2019 (KNUBA) (Київ), druga  Ukrainsko-Polskа 

naukowa konferencja «Sposoby rewitalizacji przemyslowych terenów 

historycznych miast» 23.10.2019 (KNUBA) (Київ), «Проблеми методології 

сучасного мистецтва та культурології» 6-7.11.2019 (Національна Академія 

мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 

Інститут культурології НАМ України, Зеленогурський університет) (Київ), 

П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика. 

Історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика» 22.11. 2019 

(КНУБА) (Київ), XVIII International Scientific conference «Defining the 

architectural space – tradition and modernity in architecture» 22-23.11.2019 

(Krakow), Euroinvent ICIR 2020. International Conference of Innovation Research 

21-22.05. 2020 (Iasi) (Romania), ІІІ Міжнародна азербайджансько-українська 

науково-практична конференція «Building innovations» Баку-Полтава 1-2.06. 

2020, Euroinvent ICIR 2021. International Conference of Innovation Research 20-

22.05. 2021 (Iasi) (Romania). 



Стажування в Краківській політехніці, тема дисертації пов’язана з 

міжнародними науковими програмами Київського національного 

університету будівництва і архітектури і Краківської Політехніки ім. 

Т.Косцюшки «Арт- кластери як новий тип багатофункціональних будівель в 

міському середовищі», «Пристосування історичних об’єктів під нові функції 

(на вибраних прикладах)», «Охорона історичного міста (на прикладах Києва і 

Кракова)» (2018-2019 pp.),  і з державними  міжнародними науковими 

програмами Київського   національного   університету   будівництва   і   

архітектури Краківської Політехніки ім. Т. Косцюшки «Громадський простір 

біля памяток архітектури – аналіз на вибраних прикладах» (Державний 

реєстраційний номер 0119U101830) і «Адаптація пам’яток архітектури» 

(Державний реєстраційний номер 0119U101831) (2018-2020 pp.), з 

Програмою наукової співпраці між КНУБА, корпорацією «Укрреставрація», 

Краківською Політехнікою з охорони, ревіталізації і адаптації об’єктів 

архітектури в історичному середовищі – важливих елементів культурної 

спадщини  України і Польщі (2018-2020 pp.). 

 


