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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Без ступеню 
Вчене звання  Без вченого звання 
Посада Асистент 
Кафедра Біології рослин 
Факультет/інститут Навчально-науковий центр  «Інститут біології та 

медицини» 
Посада за сумісництвом Так 
 
Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році 1. Сучасні світові тенденції в ландшафтному дизайні, магістр, лекції, 

практичні заняття 
2. Формування рекреаційного ландшафту та курортологія, бакалавр, 

практичні заняття 
 

 
ДОСВІД РОБОТИ 

Період (починати з 
останнього) 

Етап (опис) 

(Січень 2018 - по теперішній 
час) 

 

Посада Ландшафтний дизайнер 
"Platforma buro"  
Робота в команді над проектами, в тому числі проект реконструкції 
центрального парку та міських територій в м.Рубіжне (проект приймав участь 
в конкурсі Ukranian Urban Awards), проект благоустрою прибережної території 
озера Іорданське в м.Києві, та ін. 
Сфера діяльності або сектор Садово-паркове господарство 

(Квітень 2013 по Листопад 
2017) 

Посада Ландшафтний дизайнер 
ТОВ «ДаЛа»  
Проектування та авторський супровід ландшафтних проектів 
Сфера діяльності або сектор Садово-паркове господарство 

(Жовтень 1997 по Квітень 
2013) 

Посада Керівник напрямку 
ТОВ «Еней»  

Сфера діяльності або сектор Інженерія 
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НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з 

останнього) 
Етап (опис) 

(з 01.04.2019 по 05.05.2019) Стажування 
Участь в створенні конкурсного саду на RHS Malvern Garden Show (Malvern, 
UK). Вивчення досвіду англійських садових конкурсів.  

Підвищення кваліфікації ландшафтного дизайнера 

(з 21.05.2019 по 25.05.2019) Стажування 
Вивчення конкурсних садів на RHS Chelsea Flower Show (London, UK) під 
керівництвом Michael O’Reilly (GLDA). Вивчення досвіду англійських та 
ірландських ландшафтних дизайнерів.  
 
Підвищення кваліфікації ландшафтного дизайнера 
 

(з 01.10.2008 по 25.06.2010) Навчання 
Студентка НУБіП (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України) 

(з 01.09.1991 по 25.06.1996) Навчання 
Студентка КНУБіА (Київський національний університет 
будівництва і архітектури) 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 
Іноземна мова 1 Російська 
Іноземна мова 2 Англійська (В2) 

Комунікаційні 
компетентності 

Креативність, здатність до комунікації у професійній діяльності, у 
тому числі на міжнародному рівні. Володіння сучасними 
інформаційними технологіями, застосування нових підходів, знання 
в галузі ландшафтного дизайну та архітектури, біології рослин і на 
межі предметних галузей. 

Організаційна/управлінська 
компетентності 

Розробка всієї проектної документації для ландшафтних проектів, супровід та 
контроль проведення робіт, консультації з планування та догляду. Співпраця з 
проектними та будівельними компаніями. 
 
Організатор конкурсу «BALKON фест» та фестивалю «Garden CHIC!» 
 

Інші комп’ютерні навички Realtime Landscaping Architect, ArchiCAD, Photoshop, 1С-
Предприятие 

 

              
       

           
        

         
           

         
     

Області професійних 
інтересів 

Ландшафтний дизайн та архітектура, будівельні матеріали та 
технології, дендрологія, біологія рослин  

 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 
Найменуванн   (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 
Публікації Статті 

Міняйло О.О. Японські сади з українською душею // Мистецтво та Освіта, 
№2(84) 2017, стор.57-59 

Olena Miniailo , Nature of Country Aotearoa: Happiness of Contemplation // 
Compass vol.73 (Ireland), Autumn/ Winter 2020 – page 59-61 

Миняйло Е.А. Городские парки как инструмент инвестиций на примере 
Сингапура // Landscape & Architecture, #2/ 2019 - page 52-67 

Миняйло Е.А. Гонконг. Город зелени и цветов // Landscape & Architecture, #4/ 
2019 - page 22-27 

Елена Миняйло, Общественные сады Оамару (The Oamaru Public Gardens) // 
Landscape & Architecture, #2-3/ 2020 - page 26-34 

Елена Миняйло, По следам хоббитов: удивительные сады на краю земли // 
Landscape & Architecture, #2-3/ 2020 - page 36-43 

Елена Миняйло, Аотеароа: счастье созерцания природы // Landscape & 
Architecture, #2-3/ 2020 - page 18-25 

 

Проекти  Керівник та організатор конкурсу «BALKON фест» та фестивалю «Garden CHIC!», що 
пройшов 27-29 серпня 2021 року в рамках Національної Премії з ландшафтної архітектури 
та садового дизайну в Ботанічному саду ім.Фоміна, м.Київ 
 
Курс авторських лекцій для школи Arch4Kids (2018-2019)  
 
Курс авторських лекцій для школи дизайну «Перспектива» (2020) 
 

Конференції та 
архітектурні 
фестивалі 
(спікер) 

Архітектурний фестиваль PROSTONEBA (2019,2020),  
Конференція «Зелені міста 2019»,  
ТВ-каналы «Дача» и «UA» 

https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315


Премії та 
нагороди  

Фіналист конкурсу "Bloom 2019" (Ірландія) проект "Ukraine.Inspiration time" (проект 
не було реалізовано на конкурсі в м.Дублін з причини введення карантинних 
заходів) 

"BRONZE" на конкурсі шоу-садів "Ландшафтна весна 2018", м.Київ, Національний 
Ботанічний сад ім.Гришка 

"SILVER" в конкурсе ленд-арту "Диалог с природой 2017", м.Київ, Національний 
Ботанічний сад ім.Гришка 

"GILDED SILVER" в конкурсі японських садів "Ландшафтна весна 2017", м.Київ, 
Національний Ботанічний сад ім.Гришка 

Диплом конкурсу ландшафтних інсталляцій АЛАУ "Життя у місті" на фестивалі 
PROSTONEBA (2017) 

 
Членство в 
організаціях 

Член-кореспондент асоціації ландшафтних дизайнерів Ірландії (GLDA friend member)  
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