
11. Публікації  

Публікації  статей  у фахових виданнях україни 

 

- удк 711.433(477.63)+712.31(282.247.32) сучасний стан наукових досліджень в  архітектурно-

просторовій організації прирічкових територій / е. В. Самойленко //  вісник придніпровської 

державної академії будівництва та архітектури. – д.: пдаба, 2014. – №10. – с.37-47  бібліогр. (43 

назв.). 

 

-  удк 711.433(477.63)+712.31(282.247.32) проблеми природокористування на прирічкових територіях 

дніпра/ е. В. Самойленко //  вісник придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 

д.: пдаба, 2014. – №7. – с.50-57  бібліогр. (16 назв.). 

 

-  удк 711.4 проблеми функціонального використання територій міста в контексті архітектурно-

ландшафтної організації прирічкового простору / е. В. Самойленко //науково-технічний збірник 

„містобудування та територіальне планування”. – к.: кнуба, 2014. – №53. – с.462-467  бібліогр. ( 2 

назв.). Http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201453.pdf 

 

- удк 711.4:574 бінішелло-забудова екосела / в.в.воробйов, е.в.самойленко // вісник придніпровської 

державної академії будівництва та архітектури. – дніпропетровськ : пдаба, 2012.- №   . –с. -  бібліогр. 

: (12 найм.). 

 

-  удк  711.427:82-312.9(47+57) формообразование в архитектуре древности/в.в.воробьев, 

е.в.самойленко// вісник придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 

днепропетровск : пгаса, 2012.- №   . – с.  – библиогр. (31 назв.). 

-  удк 711.4  реновация приречного промышленного района центральной части днепропетровска /  

а. В. Челноков, е. В. Самойленко, е. С. Козлова // збірник наукових праць „ будівництво, 

матеріалознавство, машиностроение ”. – д.: пдаба, 2016. – №90. – с. 

 

- urbanity. Theories and project designs. New strategies for sustainable developments of ukrainian cities. 

Maria grazia folli. Via vittorio veneto, 20. June 2017. Zapadnyi . C.174-179 

 

Публікація тез доповідей конференції у міжнародному збірнику (україна) 

 

- молодь: наука та інновації – 2016: матеріали iv всеукраїнської науково-технічної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених (дніпро, 6-7 грудня 2016 року). – д.: двнз нгу, 2016. - 436 с. 

Реновація промислових зон міста в структурі прибережних територій c10-11 секція 10 "екологічні 

проблеми регіону" 

 

- удк 711.433(477.63)+712.31(282.247.32) проблеми функціонального використання прирічкових 

територій в межах міста дніпропетровськ. Ii  всеукраїнська науково-технічній конференції студентів, 

аспірантів і молодих учених  "молодь: наука та інноваці". Том 9, секція 10 – екологічні проблеми 

регіону. Нгу. 2.12.2014р. (59-60 ст.) 

 

-  optimization of the riverside areas of large cities. Збірнику праць «the youth of ukraine in cross-cultural 

communication context». Х всеукраїнська студентська науково-практична конференція м. 

Дніпропетровськ,університет ім. Альфреда нобеля, 2 квітня 2013 р.,- с.317-318. 

 

-  landscape planning organization of priporozhya. Збірнику праць наука і техніка: перспективи ххі 

століття. Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених,  м. Дніпропетровськ, пдаба, 

4 квітня 2012 р.,- с.39-41. 

 

-  the principles of priporozhya lanpscape planning organization. Збірник тез vii міжнародного форуму 

студентів і молодих учених, нгу, 29-30 березня 2012 р.,- с.165 

 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201453.pdf


Публікація тексту доповіді конференції у міжнародному збірнику (у країнах снд) 

 

-  удк 711.4 напрями містобудівної організації та реконструкції прирічкового простору в межах міста 

дніпропетровськ. Iv міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «будівництво, 

реконструкція та відновлення будівель міського господарства» (кафедра будівельних конструкцій) 

хнумг, 1-15 листопада 2014 р. 

-  удк 711/1-05//1-1/:711.4 архитектурно-ландшафтные основы проектирования экополисов. Воробьев 

в.в., шило о.с., самойленко е.в. історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, 

містобудування та образотворчого мистетства. Всеукраїнська студентська наукова конференція 

полтава, 11-13 квітня 2012 р. 

 

 

  



 

 


