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Програма 
 

13.00 – Вітальне слово до учасників конференції Євсєєвої Г. 

П., д. н. з держ. упр., проф., зав. каф. українознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА.  

 

Санітар А., Дзюк К., гр. ТГПВ-19, «Українське 

хатобудування: відомі та невідомі факти про житло 

українців у минулому» (наук. керівник – ст. викл. кафедри 

українознавства, документознавства та інформаційної 

діяльності ПДАБА Ткач О.В.). 

Паламаренко І., Шейко Р., гр БЦІ-19-2, «Конструктивно-

технологічні особливості народної української житлової 

забудови» (науковий керівник - д. н. з держ. упр., проф. каф. 

українознавства, документознавства та інформаційної 

діяльності ПДАБА Євсєєва Г.П.). 

Крива А., Скрипниченко П., гр. ЗУК-19, «Естетичні 

особливості народної української житлової забудови» (наук. 

керівник – ст. викл. кафедри українознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА 

Ткач О.В.). 

Власенко Д., Лісунова А., гр. ЕКО-19, «Історія та технології 

відновлення українського традиційного житла» (наук. 

керівник – ст. викл. кафедри українознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА 

Ткач О.В.). 

Мірзоян М., Савєльєв В., гр. ЗУК-19, «Сучасні технології 

відновлення українського традиційного житла» (наук. 

керівник – ст. викл. кафедри українознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА 

Ткач О.В.)  

Антоненкова А., Романюк Х., гр. ЗУК-19, «Реалізація 

концепції сталого розвитку ХХІ сторіччі» (наук. керівник – 

ст. викл. кафедри українознавства, документознавства та 

інформаційної діяльності ПДАБА Ткач О.В.). 

Буц К., Кімлик В., гр. ВВ-19 «Експериментальне, 

енергоефективне, екологічне будівництво в Україні» (наук. 

керівник – ст. викл. кафедри українознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА 

Ткач О.В.). 

Костіна А., Полякова О., гр. БЦІ-19-4п, «Екологічне 

будівництво» (наук. керівник – ст. викл. кафедри 

українознавства, документознавства та інформаційної 

діяльності ПДАБА Ткач О.В.). 

Дудіна А., Фоменко М., гр. ЕКО-19, «Сучасні екотехнології в 

будівництві України» (наук. керівник – ст. викл. кафедри 

українознавства, документознавства та інформаційної 

діяльності ПДАБА Ткач О.В.). 

Борець М., гр. ТГПВ-19, «Використання екотехнологій у 

будівництві цивільних та  промислових об’єктів в Україні» 
(наук. керівник – ст. викл. кафедри українознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА 

Ткач О.В.). 

Лук’яненко О., гр. БЦІ 19-2, «Теплиця-термос» (наук. 

керівник – ст. викл. кафедри українознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА 

Ткач О.В.).  

Родич О., Бочка А., гр. БЦІ-19-2, «Історія забудови 

Катеринослава» (науковий керівник - д. н. з держ. упр., проф. 

каф. українознавства, документознавства та інформаційної 

діяльності ПДАБА Євсєєва Г.П.). 

Кукура О., Сергеєв Д., гр. ТГПВ-19, «Архітектурні 

пам’ятки Катеринослава» (наук. керівник – ст. викл. кафедри 

українознавства, документознавства та інформаційної 

діяльності ПДАБА Ткач О.В.). 

 
Логотип створений  

випускником ДВНЗ ПДАБА О. Токарєвим 


