
Упродовж 2020-2021 навчального року завідувач кафедри теорії архітектури, доктор архітектури, 

професор Ковальська Г.Л. приймала активну участь у роботі Спеціалізованих Вчених рад для 

захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів, зокрема: 

1. Спеціалізована вчена рада Д 64.056.02 (18.00.01 - «Теорія архітектури, реставрація 

пам`яток архітектури»; 18.00.02 - «Архітектура будівель та споруд») у Харківському 

національному університеті будівництва і архітектури (член спецради з 2016 р.). 

2. Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.009 (з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування) у 

Київському національному університеті будівництва і архітектури. 

3. Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.014 (з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування) у 

Київському національному університеті будівництва і архітектури. 

4. Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.003 (з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування) в 

Одеській державній академії будівництва. 

 

В 2020-2021 році Ковальська Г.Л. виступила у якості опонента на захисті дисертацій: 

1. Дисертація «Реконструкція та модернізація спортивних комплексів закладів вищої освіти  

(на прикладі м. Одеси» Кравцова Дмитра Сергійовича на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та 

містобудування.  

 

В 2020-2021 році Ковальська Г.Л. виступила у якості рецензента на захисті дисертацій: 

1. Дисертація «Трансформація елементів китайської архітектури в європейській архітектурі 

XVIII  - початку ХХ століть» Чан Пена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 

Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування. 

2. Дисертація «Принципи і методи архітектурно-планувальної організації арт-кластерів» 

Івашка Олександра Дмитровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 

Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування. 

3. Дисертація «Архітектурно-планувальна організація шкільних комплексів на територіях зі 

складним рельєфом України» Карбан Анни Анатоліївни на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та 

містобудування.  

 

 

 

 

 

 



Офіційне опанування проф. Ковальської Г.Л. упродовж 2018-2019 років: 

1. Офіційний опонент  на дисертаційну роботу Шаталюк Юлії Вікторівни «Принципи 

формування адаптивної архітектури в контексті сталого розвитку міського середовища», 

кандидата архітектури 18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд» (Спеціалізована вчена 

рада Д 64.056.02 у Харківському національному університеті будівництва і архітектури), 

2018 р. 

2. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Кузьменко Тетяни Юріївни «Принципи 

функціонально-планувальної організації Приміських сільських поселень (на прикладі 

північно-східного регіону України)», кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.04  – 

«Містобудування та ландшафтна архітектура» (Спеціалізована вчена рада К 64.089.06 у 

Харківському національному університеты міського господарства імені О.М. Бекетова), 

2018 р. 

3. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Швець Людмили Миколаївни «Містобудівні 

принципи формування залізничних вокзальних комплексів у структурі малих і середніх 

міст», кандидата архітектури  18.00.04 – Містобудування та ландшафтна архітектура, 

(Спеціалізована вчена рада К 64.089.06 у Харківському національному університеты 

міського господарства імені О.М. Бекетова) 2018 р. 

4. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Левченко Дар’ї Русланівни «Принципи 

містобудівного розвитку комплексів закладів вищої освіти в структурі сучасного міста (на 

прикладі міста Харкова)», кандидата архітектури  18.00.04 – Містобудування та 

ландшафтна архітектура, (Спеціалізована вчена рада К 64.089.06 у Харківському 

національному університеты міського господарства імені О.М. Бекетова), 2018 р. 

5. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Мухи Т.О.  «Функціонально-планувальна 

організація агрорекреаційних екопоселень (на прикладі Полтавської області)» кандидата 

архітектури  18.00.04 – Містобудування та ландшафтна архітектура (Спеціалізована вчена 

рада К 64.089.06 у Харківському національному університеты міського господарства імені 

О.М. Бекетова),  2019 р. 

6. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Босенка Євгена Вікторовича «Визначення 

потенціалу адаптації значних історичних будівель, як спосіб збереження архітектурної 

спадщини», кандидата архітектури  18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток 

архітектури (Спеціалізована вчена рада Д 64.056.02 у Харківському національному 

університеті будівництва і архітектури), 2019 р. 

7. Офіційний опонент  на дисертаційну роботу Нестеренка Віталія Володимировича 

«Ергономічні принципи удосконалення архітектури закладів вищої освіти адаптованих до 

людей з обмеженими фізичними можливостями», кандидата архітектури 18.00.02 – 

«Архітектура будівель та споруд» (Спеціалізована вчена рада Д 64.056.02 у Харківському 

національному університеті будівництва і архітектури), 2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 


