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РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

 
1. Ідентифікатори автора  

SCOPUS 

ResearcherID 

ORCID 

Google Scholar 

ORCID 

Researcher ID 

Google Scholar 

Web of Science 

2. Освіта та кваліфікація 

(із зазначенням року, закладу вищої освіти, 

спеціальності, у тому числі наукової) 

У 2006 р. закінчила архітектурний 

факультет Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія 

Кондратюка  за спеціальністю 

"Архітектура будівель і споруд".  

У 2011 р. Київській національний 

університет будівництва і архітектури 

Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата архітектури зі 

спеціальності 18.00.02 – «Архітектура 

будівель і споруд» (2011р.). 

Тема дисертації «Принципи 

архітектурної організації професійно-

технічних навчальних закладів» 

Науковий керівник  д. арх., проф. 

Ковальський Л.М. 

3. Підвищення кваліфікації Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка  

Підвищення кваліфікації на семінарі 

педагогічної майстерності викладача 

вищої технічної школи (2007р.) 

Київський національний торговельно-
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економічний університет  

Закінчила з відзнакою Вищу школу 

педагогічної майстерності (2012р.) 

Стажування в Київському 

національному університеті 

будівництва і архітектури на кафедрі 

«Архітектурного проектування 

цивільних будівель і споруд» (2016р.) 

4. Міжнародний досвід  

5. Особисті нагороди Почесна грамота за здобуття І ступеня 

конкурсних проектів «Архітектура 

2006» (2006р.). 

6. Перелік найвагоміших праць 

(заповнюється виключно відповідно до 

чотирьох підпунктів: 

1. Монографії 

2. Підручники 

3. Навчальні посібники 

4. Статті у фахових виданнях, матеріали 

конференцій 

1. Монографії  

2. Підручники  

3. Навчальні посібники 

Навчальний посібник «Проектування 

курортів» навч. посіб.[для вищ.навч. 

зал.] /А.А. Мазаракі, Т.І. Ткаченко, С.Л. 

Шаповал, Р.А. Расулов, Л.М. Мазур та 

ін. – К .: нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 

350 с. 

4. Статті у фахових виданнях, матеріали 

конференцій 

1.«Cучасні тенденції об’ємно-

планувальних рішень закладів 

ресторанного господарства». 

Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування: наук.-техн. зб. /відп. 

ред. М.М.Дьомін. – К.: Київ – КНУБА, 

2018. – №.50. (обсяг __7__ друк. арк.) 

2.«Особливості функціонально-

планувальної організації будівель 

професійно-технічних навчальних 

закладі». / Л.М. Закрепа // 

Містобудування та територіальне 

планування: наук.-техн. зб. – К.: Київ – 

КНУБА, 2011. – №.39. – С.176-181. 

3. «Прийоми реконструкції будівель 

професійно-технічних навчальних 

закладів» / Л.М. Закрепа // Сучасні 

проблеми архітектури та 

містобудування: наук.-техн. зб. /відп. 

ред. М.М.Дьомін. – К.: Київ – КНУБА, 

2011. – №.26. – С.269-275. 

4. IV міжнародна науково-технічна 

internet-конференція 

Сучасні методи, інформаційне, 



програмне та технічне забезпечення 

систем керування організаційно-

технічними та технологічними 

комплексами 

2017 р. у Національному університеті 

харчових технологій (НУХТ).  

«Особливості формування дизайн-

освіти» 

Мазур Л.М.  

2017. – С. 114-115. 

 

 

7. Досвід роботи 2005-2006 – оператор комп’ютерного 

класу. 

2006-2007 – асистент кафедри 

«Архітектури житлових та громадських 

будівель»  Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія 

Кондратюка 

2007-2011 – аспірант кафедри 

«Архітектурного проектування 

цивільних будівель і споруд» 

Київського національного університету 

будівництва і архітектури. 

2007-2011 – Архітектор ТОВ «УЦІМ» 

2011-2012 – асистент кафедри 

«Інженерно-технічних дисциплін» 

Київський національний торговельно-

економічний університет. 

2012-2016 – старший викладач кафедри 

«Інженерно-технічних дисциплін» 

Київський національний торговельно-

економічний університет. 

2016-2019 – доцент кафедри 

«Інженерно-технічних дисциплін» 

Київський національний торговельно-

економічний університет. 

 


