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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова оргкомітету:  

Гончаренко Дмитро Федорович – д.т.н., проф., проректор з науково-

педагогічної роботи ХНУБА; 

Співголови оргкомітету:  

Мироненко Віктор Павлович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна; 

Сопов Віктор Петрович - д.т.н., проф. ХНУБА, Україна. 

Члени оргкомітету: 

Буряк Олександр Петрович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна; 

Гончар Олена Валентинівна - д-р пед. наук, проф. ХДАДМ, Україна; 

Гук Валерій Іванович – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна; 

Ізбаш Михайло Юрійович – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна; 

Кондращенко Валерій Іванович – д.т.н., проф. Російський універси-

тет транспорту, Російська федерація; 

Костюк Тетяна Олександрівна - д.т.н., проф. ХНУБА, Україна; 

Кравець Володимир Йосипович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна; 

Милецька Мальгожата - д-р арх., проф. Університету природничих 

наук м. Люблін, Польща; 

Морозова Олена Борисівна - д-р арх., проф. Білоруського національ-

ного технічного університету, м. Мінськ, Білорусь; 

Солобай Петро Андрійович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна; 

Ушеров-Маршак Олександр Володимирович - д.т.н., проф. ХНУБА, 

Україна; 

Фішер Ханс-Бертрам - д-р інж. Бау-Хаус університету, м. Веймар, 

Німеччина; 

Фоменко Оксана Олексіївна – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна; 

Чак Марек - д.т.н., проф. Вармінсько-Мазурського університету м. 

Ольштин, Польща; 

Черкасова Катерина Тимофіївна - д-р арх., проф. ХНУБА, Україна; 

Черкес Богдан Степанович - д-р арх., проф. НУ «Львівська політех-

ніка», Україна; 

Шило Олександр Всеволодович – д. мист., проф. ХНУБА, Україна. 
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12 квітня  
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Початок 1000, конференц-зал архітектурного факультету 

 

Вітальне слово – проректор з науково-педагогічної роботи 

ХНУБА, д.т.н.. проф. Гончаренко Д.Ф. 

 

1. Бренд-стратегії в розвитку міського середовища: євро-

пейський досвід для українських реалій – д-р арх., проф. 

Блінова М.Ю. (Харківський національний університет будівни-

цтва та архітектури, Україна); 

2. Застосування гуманістичного, ергономічного і сталого 

підходів у організації Via 57 West – магістр арх. Гуліда-

Вонг Н.I., д-р медицини Гуліда-Вонг Дж. Д. (школа ди-

зайну Parsons, Нью-Йорк, США); 

3. Ергономічний аспект формування архітектурного пар-

теру – д-р арх., проф. Дубинський В.П. (Харківський націо-

нальний університет будівництва та архітектури, Україна); 
асп. Скоробогатько О.В. (Харківський національний універ-

ситет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Україна). 
 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

1. Наномодифікація структури мінеральних в’яжучих ре-

човин – д-р техн. наук, проф. Дерев’янко В. М. (Інститут 

екології та безпеки життєдіяльності в будівництві Держав-

ного вищого навчального закладу «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури», м. Дніпро, Україна); 

2. Функціональність – феномен сучасних бетонів – д.т.н., 

проф. Ушеров-Маршак О.В. (Харківський національний уні-

верситет будівництва та архітектури, Україна); 

3. Мехатронні пристрої високоточного об'ємного дозу-

вання в інтенсифікації виробництва бетонної суміші – 

к.т.н., доц. Кулаєнко О.О., ст. викл. РябушкоА.В., ст. Лу-

ценко В.В. (Харківський національний університет будівництва 

та архітектури, Україна), директор Тимофєєв О.В. (ПП 

«АКСІКОН», м. Харків, Україна). 
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13 квітня 
ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

 

Секція 1. Ерго-дизайн як засіб гуманізації архітектурного 

середовища в контексті європейської інтеграції; 
Початок 1200, зал засідань Вченої ради, ауд. 204 

Керівник: д-р арх., проф. Мироненко В.П. 

Секретар: канд. арх., доц. Скороходова А.В. 
 

1. Стратегія оцінки якості засобів архітектурного моде-

лювання - д-р арх., проф. Мироненко В.П., (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Укра-

їна), асп. Успенський М. С. (Державний вищий навчальний 

заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури», м. Дніпро, Україна); 

2. Фрактальність в мобільному житлі - ас. Цимбалова 

Т.А., (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро, 

Україна);  
3. Архітектура сучасних бібліотек - канд. арх., доц. Скоро-

ходова А.В., ст. Дорошенко В., Мелкова А. (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Укра-

їна); ст. викл. Лещенко Т.І. (Харківська державна академія 

дизайну та мистецтва, Україна); 

4. Основні тенденції архітектурно-планувальних рішень 

просторів для відпочинку та дозвілля – ст. Бєлих Я. С., 

Гончаренко М. І., Гарусова К. О. (Харківський національ-

ний університет будівництва та архітектури, Україна); 

5. Формування образу майбутнього в концепціях після-

воєнного відновлення європейських міст – ст. Кузне-

цова О.О. (Московський архітектурний інститут, Російська 

Федерація); 

6. Трансформація і збереження функціонального призна-

чення при реновації громадських і індустріальних ар-

хітектурних об'єктів – ст. Ламбрихт В.І. (Московський ар-

хітектурний інститут, Російська Федерація); 

http://www.education.ua/universities/371/
http://www.education.ua/universities/371/
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7. Міст. Дім. Платформа. Сучасні тенденції в організації 

«простору для життя» – д-р арх., проф. Волчок Ю.П. 
(Московський архітектурний інститут, Російська Федерація); 

8. Проблеми доступності об'єктів спорту для людей з об-

меженими фізичними можливостями канд. арх., доц. 

Родик Я.С., ст. Губська Я.С., Алексєєва О.Д., Романова 

А.О. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 
9. Формування вертикальних ферм в Китаї – д-р арх., 

проф. Мироненко В.П., ст. Онищенко Д.Д. (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Укра-

їна); 
10. Принцип побудови архітектурного середовища міста 

майбутнього – д-р арх., проф. Мироненко В.П., ст. Со-

пов Д.В. (Харківський національний університет будівництва 

та архітектури, Україна); 
11. Принципи гуманізації промислових територій у місь-

кому просторі – д-р арх., проф. Мироненко В.П., (Харків-

ський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); ст. Зеленський О.О. (Белгородський державний 

технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Російська Федера-

ція); 
12. Процес гуманізації пенітенціарних закладів від заро-

дження до сучасності – д-р арх., проф. Мироненко В.П., 

ст. Савченко Є. М. (Харківський національний університет 

будівництва та архітектури, Україна); 
13. Гуманізація архітектурного середовища промислового 

міста – канд. арх., доц. Мироненко О.В. (Харківський наці-

ональний університет будівництва та архітектури, Україна); 
14. Транспортний аспект нового урбанізму – канд. арх., 

проф. Перькова М.В., ст. Іванькіна Н.О. (Белгородський 

державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Росій-

ська Федерація); 
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15. Ергономічні особливості предметно-просторового се-

редовища університетів для студентів з порушенням 

опорно-рухової системи – асп. Нестеренко В.В. (Харків-

ський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 

16. Архітектурна модернізація сучасних шкільних буді-

вель – доц. Корнілова Л. В., ст. Маліх А.А. (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Укра-

їна); 

17. Інноваційні підходи в архітектурі на прикладі розро-

бки проекту на тему «Школа реставрації в Геркула-

нумі» – канд. арх., доц. Мироненко О.В., ст. Железнов 

О.Г. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

18. Принцип формування генератора простору – д-р арх., 

проф. Мироненко В.П., ст. Кокот В.С. (Харківський націо-

нальний університет будівництва та архітектури, Україна); 

19. Особливості сучасного понятійно-термінологічний 

апарату мобільного житла – д-р арх., проф. Мироненко 

В.П. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна), ас. Цимбалова Т.А., (Державний ви-

щий навчальний заклад «Придніпровська державна академія бу-

дівництва та архітектури», м. Дніпро, Україна); 

20. Інноваційний підхід до формування сучасних аеропор-

тів – д-р арх., проф. Мироненко В.П., ст. Бойко В.А. (Ха-

рківський національний університет будівництва та архітек-

тури, Україна); 

21. Формування архітектури сучасних загальноосвітніх 

шкіл - ст. Щербакова С.А. (Белгородський державний тех-

нологічний університет ім. В.Г. Шухова, Російська Федерація); 
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Секція «Інноваційний підхід у формуванні сучасної архіте-

ктури та урбанізму»  
Початок 1100, ауд. 555 

Керівник: д-р арх., проф. Буряк О.П. 

Секретар: канд. арх., доц. Гела О.І. 

1. Живопис як «інструмент» аналізу цілісності у влашту-

ванні міста – ст. Назарова Н.С. (Московський архітектур-

ний інститут, Російська Федерація);  

2. Сучасне розуміння масштабу цінності району Гиндза в 

історичному центрі Токіо – ст. Палагина А.А. (Московсь-

кий архітектурний інститут, Російська Федерація); 

3. Динаміка розвитку архітектурно-просторових зв'язків 

між малими містами - ст. Сімонович О.О. (Московський 

архітектурний інститут, Російська Федерація); 

4. Сталий розвиток в аспекті переломного періоду в роз-

витку сучасної архітектури – асп. Белоусько А. Ю. (Ха-

рківський національний університет міського господарства ім. 

О.М. Бекетова, Україна); 

5. Модернізація історичних центрів міст на основі атріум-

них просторів - асп. Вахниченко О.В. (Харківський націо-

нальний університет будівництва та архітектури, Україна); 

6. Регіональний підхід до інтеграції торгівельно-громад-

ських центрів у міське середовище - магістр арх. Бори-

сенко А.С. (Харківський національний університет будівниц-

тва та архітектури, Україна); 

7. Виявлення циклів активності концептуальної творчо-

сті в архітектурі (гіпотеза) – асп. Весна А.В. (Харківський 

національний університет міського господарства ім. О.М. Бе-

кетова, Україна); 

8. Європейський досвід інноваційних підходів у форму-

ванні об'єктів ландшафтної архітектури - доц. Дубіна 

Н.Г., канд. арх., доц. Ладигіна І.В. (Харківський національ-

ний університет будівництва та архітектури, Україна); 

9. Дизайн предметно-просторового середовища: іннова-

ційний підхід японського майстра Токуджина Йоши-

ока – канд. мист., доц. Кривуц С.В., проф. Бондаренко 

В.В. (Харківська державна академія дизайну та мистецтва, 

Україна); 

http://www.education.ua/universities/371/
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10. Діаграма Вороного в сучасній архітектурі та урбаніс-

тиці - ст. Критський А.К., доц. Проценко О.М. (Харківсь-

кий національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 

11. Європейський досвід формування сталих сельбищних 

утворень(на прикладі Швеції) - канд. арх., доц. Лади-

гіна І.В., доц. Дубіна Н.Г. (Харківський національний універ-

ситет будівництва та архітектури, Україна); 

12. Новітні тенденції формування візуально-комунікацій-

ного середовища сучасного міста – асп. Несен А.А. (Ха-

рківський національний університет міського господарства ім. 

О.М. Бекетова, Україна); 

13. Місто як лабораторія сучасної архітектури (на прик-

ладі Харкова столичного періоду) - асп. Русанова М.В. 
(Харківський національний університет будівництва та архі-

тектури, Україна); 

14. До питання значення публічних просторів в підви-

щенні рівня благополуччя в країні - асп. Головатюк 

А.К. (Київський національний університет будівництва і архі-

тектури, Україна); 

15. Інноваційні технології: вплив на архітектуру ландша-

фтних театрів в Україні сьогодення – магістр арх. Гу-

менник І.В. (НУ «Львівська політехніка», Україна) 

16. Розвиток архітектурно-конструктивних рішень висот-

них будівель - ас. Біжко Є.В. (Харківський національний уні-

верситет будівництва та архітектури, Україна); 

17. Вибір напрямку технологічних іновацій в архітектурі 

та будівництві в індустріальний період розвитку - канд. 

арх., доц. Вигдорович О.В. (Харківський національний уні-

верситет будівництва та архітектури, Україна); 

18. Типологічні особливості екопоселень та основні крите-

рії їх створення і розподілу - д.т.н., проф. Гук В.І.; ас. 

Печерцева О.О. (Харківський національний університет бу-

дівництва та архітектури, Україна); 
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Секція «Промислова архітектура та дизайн будівельних си-

стем в контексті відтворення наукового потенціалу» 
Початок 1300, ауд. 504 

Керівник: д.т.н., проф. Ізбаш М.Ю. 

Секретар: ст. викл. Кононенко А.Ю. 
1. Архітектура мостових споруд - д.т.н., проф. Сопов В.П.; 

к.т.н., доц. Плахотнікова І.А.; асп. Сімін В. (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Укра-

їна);  

2. Міцність позацентрово стиснутих залізобетонних еле-

ментів: огляд літератури - асп. Аль-Хаваф Али Фадиль 

Касим (Белгородський державний технологічний університет 

ім. В.Г. Шухова, Російська Федерація); 
3. Бестросовий ліфт на магнітної подушці - ст. Єрмакова 

А.В., Рогожинська Я.Б. (Харківський національний універси-

тет будівництва та архітектури, Україна); 

4. Особливості м’яких режимів теплової обробки бетону 

із використанням сонячної енергії - к.т.н., доц. Кугаєв-

ська Т. С., к.т.н., доц. Шульгін В.В. (Полтавський націона-

льний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Укра-

їна), д.т.н., проф. Сопов В.П. (Харківський національний уні-

верситет будівництва та архітектури, Україна); 
5. Сучасні будівельні системи на основі трубобетонів - 

д.т.н., проф. Сопов В.П., (Харківський національний універси-

тет будівництва та архітектури, Україна), інж. Довгий 

В.П. (Xtreme Polishing Systems Israel, м. Рішон-ле-Ціон, Ізраїль);  

6. Підвищення достовірності методів оцінки властивос-

тей будівельних матеріалів у виробах – к.т.н., доц. Ко-

лохов В.В., (Державний вищий навчальний заклад «Придніп-

ровська державна академія будівництва та архітектури», м. 

Дніпро, Україна); 

7. Удосконалення технології виробництва конструкцій 

для малоповерхового будівництва – к.т.н., доц. Колохов 

В.В., д.т.н., проф. Дерев’янко В. М., ст. Твердохліб Т.В. 

(Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська держа-

вна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро, Укра-

їна); 
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8. Шляхи підвищення ефективності роботи автобетоноз-

мішувачів з метою виготовлення бетонних сумішей з 

високим ступенем однорідності - д.т.н., проф. Ємелья-

нова І.А.; к.т.н., доц. Блажко В.В.; к.т.н., доц. Аніщенко 

Г.І., к.т.н., доц. Доброходова О.В. (Харківський національ-

ний університет будівництва та архітектури, Україна); 

9. Анализ современных тенденций утилизации твердых 

бытовых отходов - д.т.н., проф. Ізбаш М.Ю., доц. Коно-

ненко А.Ю., ст. Комісарова К.К. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

10. Особливості та перспективи застосування магнезіаль-

них в'яжучих у реконструкції і новому будівництві - 

к.т.н., доц. Казімагомедов Ф.І. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

11. Перспективний розвиток та ревіталізація промисло-

вих територій на прикладі Нідерландів - асп. Семякін 

Г.В. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

12. Розробка та дослідження преса з двочастотним відцен-

тровим приводом для формування дрібноштучних бе-

тонних виробів – к.т.н., проф. Ємельяненко М.Г. (Харків-

ський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 

13. Новітні тенденції технологій переробки та викорис-

тання вторсировини у будівництві – доц. Тесленко В. 

А., ст. Асланова О. Д. (Харківський національний універси-

тет будівництва та архітектури, Україна); 
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Секція «Новітні будівельні матеріали та сучасні нанотехно-

логії в архітектурі та дизайну» 
Початок 1300, ауд. 255 

Керівник: д.т.н., проф. Сопов В.П. 

Секретар: к.т.н., доц. Латорець К.В. 

1. Багатофункціональність впливу кремнеземвміщую-

чого компоненту у вигляді трепелу на структуру та 

властивості силікантих композитів - д.т.н., проф. Шин-

кевич О.С., к.т.н. Койчев О.О. (Одеська державна академія 

будівництва та архітектури, Україна), к.т.н., доц. Мироне-

нко И.Н. (Одеський національний морський університет, Ук-

раїна); 

2. Новітні матеріали на основі промислових відходів та 

екологічні показники їх виробництва - д.т.н., проф. Він-

ниченко В.І. (Харківський національний університет будівни-

цтва та архітектури, Україна), к.т.н., доц. Рязанов О.М. 
(Уфімський державний нафтовий технічний університет, Ро-

сійська федерація); 

3. До питання використання нових видів покриттів у ар-

хітектурі і дизайні громадських будівель і споруд – ст. 

викл. Белих І.М., ст. Белих О.М. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

4. Застосування природного гіпсу в архітектурі і дизайні 
- д-р інж. Фишер Х.-Б., (Bauhaus-Universität, м. Веймар, Ні-

меччина), д.т.н., проф. Сопов В.П. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

5. Клінкерна цегла як сучасний матеріал для оздоблення 

фасадів будівель - к.т.н., доц. Першина Л.О., к.т.н., доц. 

Макаренко О.В., ст. Макаренко В.О., Хирний В.С. (Ха-

рківський національний університет будівництва та архітек-

тури, Україна); 

6. Великоформатний керамограніт - інноваційний мате-

ріал для опоряджувальних і декоративних робіт - мене-

джер Іващенко О.Л. (Салон інтер'єрів «Vasca», м. Харків, Ук-

раїна), к.т.н., доц. Латорець К.В. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 
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7. Застосування скла у декоративних бетонах - д.т.н., 

проф. Сопов В.П., магістр БЦІ Корх О.І., ст. Титаренко 

І.В. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

8. Структуроутворення композиційних будівельних ма-

теріалів з використанням промислових відходів - к.т.н., 

доц. Гасанов А.Б., к.т.н., доц. Якименко М.В. (Харківсь-

кий національний університет будівництва та архітектури, 

Україна), викл. Шевчук Л.В. (Вінницький коледж будівниц-

тва та архітектури, Київського національного університету 

будівництва і архітектури); 

9. Технологія виготовлення полігональних скульптур і 

арт-об'єктів із бетону - к.т.н., доц. Кабусь О.В., к.т.н., 

доц. Буцька Л.М. (Харківський національний університет бу-

дівництва та архітектури, Україна); 

10. Особливості отримання декоративних бетонних виробів 

скельної фактури - к.т.н., доц. Кочевих М.О. (Київський на-

ціональний університет будівництва і архітектури, Україна); 

11. Сучасні екологічні покрівельні матеріали - к.т.н., доц. Пе-

ршина Л.О., к.т.н., доц. Макаренко О.В. (Харківський націо-

нальний університет будівництва та архітектури, Україна); 

12. Адсорбційні властивості алюмосилікатних мікросфер у 

цементному композиті – асп. Плахотніков К.В., доц. Деде-

ньова О.Б., к.т.н., доц. Дьоміна О.І. (Харківський національ-

ний університет будівництва та архітектури, Україна); 

13. Цифрова технологія нанесення малюнку на керамічну 

плитку – магістр БЦІ Тонкошкур А.В. (Харківський плит-

ковий завод, Україна), к.т.н., доц. Латорець К.В. (Харківсь-

кий національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 

14. Теракотові панелі як перспективний напрямок засто-

сування кераміки в архітектурі і дизайні. – д.т.н., проф. 

Сопов В.П. (Харківський національний університет будівниц-

тва та архітектури, Україна), к.т.н. Бондарєва К.Б. (Націо-

нальний технічний університет «Харківський політехнічний ін-

ститут»), к.т.н., ст. викл. Григоренко О.А. (Харківський 

національний університет міського господарства ім. О.М. Бе-

кетова, Україна); 
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15. Модифікування властивостей бетонних сумішей для 

гідротехнічних споруд – к.т.н, доц. Сінякін А.Г., асп. Сі-

някін Д.А., д.т.н., проф. Сопов В.П. (Харківський націона-

льний університет будівництва та архітектури, Україна); 

16. Дослідження наномодіфікованих багатокомпонентних 

цементів для самоочищення штукатурок – асп. Гоголь 

М.М. (НУ «Львівська політехніка», Україна), д-р інж. Сікора 

П. (Західнопоморський технологічний університет м. Щецін, 

Польща); 

17. Оптимізація складів спеціальних корозійностійких це-

ментів на основі композицій системи CaO – BaO – 

Fe2O3 – SiO2 - д.т.н., проф. Шабанова Г.М., д.т.н. Коро-

годська А.М. (Національний технічний університет «Харків-

ський політехнічний інститут», Україна), к.т.н. Дейнека 

В.В., Девятова Н.Б. (Національний університет цивільного 

захисту України, Україна); 

18. Способи моделювання процесів термічної обробки в 

технології піноскла – д.т.н., проф. Федосов С.В., інж. Ні-

кішов С.М. (Іванівський державний політехнічний універси-

тет, Російська федерація), к.т.н. Баканов М.О. (Іванівська 

пожеже-рятувальна академія ДПС МНС Росії, Російська фе-

дерація); 

19. Розробка складів нових спеціальних барійвмісних це-

ментів - к.т.н. Христич О.В., Фокін В.В. (Національний уні-

верситет цивільного захисту України, Україна), д.т.н., проф. 

Шабанова Г.М., д.т.н. Корогодська А.М. (Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інсти-

тут», Україна); 

20. Архітектурний самоущільнювальний бетон на основі 

наномодифікованих надшвидкотверднучих портланд-

цементних композицій – д.т.н., проф. Саницький М.А., 

к.т.н., доц. Марущак У.Д., асп. Олевич Ю.В., к.т.н. Кіра-

кевич І.І. (НУ «Львівська політехніка», Україна); 
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21. Вплив нанорідин на стійкість зовнішніх цегляних стін 

будівель і споруд щодо висолоутворення – к.т.н., доц. 

Кропивницька Т.П., асп. Семенів Р.М., асп. Камінсь-

кий А.Т. (НУ «Львівська політехніка», Україна); 

22. Топінг наливних підлог в дизайні архітектурного сере-

довища – к.т.н, доц. Буцька Л.М., ст. Галич В.В., ст. 

Конвісар А.С. (Харківський національний університет будів-

ництва та архітектури, Україна); 

 

 

Секція «Інноваційні технології в архітектурній археології, 

музеєфікації і реставрації пам'яток» 
Початок 1300, ауд. 453 

Керівник: д-р арх., проф. Черкасова К.Т. 

Секретар: канд. арх., доц. Чечельницька К.С. 

 

1. Інноваційні підходи у соціокультурній ідентифікації 

архітектурного обекту культурної спадщини - д-р арх., 

проф. Черкасова К.Т., асп. Заворіна А.А. (Харківський на-

ціональний університет будівництва та архітектури, Укра-

їна); 

2. Метод соціальної адаптації пенітенціарних споруд до 

умов міського середовища - доц. Дьоміна Г.О. (Харківсь-

кий національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 

3. Енергозберігаючі технології в архітектурі житлових 

будинків України – доц. Хорошенко В.Д. (Харківський на-

ціональний університет будівництва та архітектури, Укра-

їна); 

4. Віртуальна валоризація пам’яток архітектурної архео-

логії: ідеї, проблеми, концептуальна модель - асп. Веп-

рицька К.Д. (Харківський національний університет будівни-

цтва та архітектури, Україна); 

5. Інноваційні технології у ритуальної архітектурі – ст. 

Найденко О.О., канд. арх., доц. Божинський Б.І. (Харків-

ський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 
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6. Архітектурно-типологічні рішення і визначення тери-

торіальних об'єктів охорони спеціального призна-

чення – канд. арх., доц. Снітко І.А., доц. Богданович 

С.М., ас. Курасова Л.А. (Харківський національний універси-

тет будівництва та архітектури, Україна); 

7. Характер використання інноваційних технологій при 

реконструкції житла масових серій- ст. Мартинов Д.О. 
(Харківський національний університет будівництва та архі-

тектури, Україна); 

8.  Особливості формування історичної забудови м. Бі-

рюч - проф. Колеснікова Л.І., ст. Іванова С.І. (Белгород-

ський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, 

Російська Федерація); 

9. Використання інноваційних матеріалів у проекті «Му-

зей мінералогії та кристалографії» – д-р арх., проф. Ми-

роненко В.П., (Харківський національний університет будів-

ництва та архітектури, Україна); ст. Голдобіна Д.Б. (Белго-

родський державний технологічний університет ім. В.Г. Шу-

хова, Російська Федерація); 
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Місцезнаходження Харківського національного універси-

тету будівництва та архітектури 

Університет будівни-

цтва та архітектури 


