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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; 

Дубинський Володимир Петрович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна; 

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

Кондращенко Валерій Іванович – д.т.н., проф. Російський університет 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 національного 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 політехніка», Україна; 

Шило Олександр Всеволодович – д. мист., проф. ХНУБА, Україна. 

 

 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

11 квітня  

 

1000-1200 – Реєстрація учасників (фойє університету); 

1300-1400 – Пленарне засідання (конференц-зал архітектурного факультету); 

1400-1430 – Кофе-брейк; 

1430-1530 – Продовження пленарного засідання  

 

12 квітня 

 

1200-1600 – Робота секцій конференції (згідно програми); 

1630 – Підведення підсумків конференції 

 

 

 

 



11 квітня  
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Початок 1300, конференц-зал архітектурного факультету 

 

Вітальне слово – проректор з науково-педагогічної роботи ХНУБА, д.т.н., 

проф. Гончаренко Д.Ф. 

 

1. Реконструкція і реставрація історичних пам’яток архітектури – 

директор Стародубов С.М. (Вертикаль будівельних технологій, м. Харків, 

Україна); 
2. Роль похибки у функціонуванні міста як динамічної системи – канд. 

арх., доц. Данилов С.М. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 
 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

3. Трансформація урбаністичних пустот в центри міського розвитку – ст. 

Бєлінська М.Ю. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка, Україна); д-р арх., проф. Мироненко В. П., (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Україна); 
4. Вертикальні сади - альтернативна форма міської зелені – д-р арх., 

проф. Мілецька М., магістр Відельська Е. (Університет природничих наук м. 

Люблін, Польща); 
5. Особливості формування просторових елементів архітектурного 

партеру – д-р арх., проф. Дубинський В.П. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); асп. Скоробогатько О.В. 
(Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 

Україна). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 квітня 
ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

 

Секція 1. Гуманізація 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. Соціонічні передумови гуманізації архітектурного середовища 

поселень – д-р арх., проф. Шебек Н.М., (Київський національний університет 

будівництва і архітектури, Україна); 

2. Інноваційність естетичних перетворень у сучасній архітектурі та 

містобудуванні – д-р арх., проф. Тімохін В.О., (Київський національний 

університет будівництва і архітектури, Україна); 

3. Проекологічне управління дощовими водами з використанням методу 

збалансованого водовідведення – д-р арх., проф. Мілецька М., магістр 

Відельська Е. (Університет природничих наук м. Люблін, Польща); 

4. Принципи територіальної організації послідовної містобудівної 

системи охорони здоров’я – канд. арх., доц. Булах І.В., (Київський 

національний університет будівництва і архітектури, Україна); 
5. Енергоефективне будівництво - енергетичний концентратор – канд. 

арх., доц. Зерова А.І., канд. арх. Бадиул М. (Придніпровська Державна 

академія будівництва та архітектури, Україна); 

6. Сучасна вернакулярна трансформація міської архітектури та її 

зв’язок з партисипативною та краудсорсинговою архітектурою – 

магістр Козлова К.С., канд. арх., доц. Зерова А.І. (Придніпровська Державна 

академія будівництва та архітектури, Україна); 

7. Принципи універсального дизайну в облаштуванні громадських 

просторів: проблеми та рішення – канд. техн. наук, доц. Лушнікова Н.В. 
(Національний університет водного господарства та природокористування, Україна); 

начальник відділу Байда Л.Ю. (ВГО «Національна Асамблея людей з 

інвалідністю», м. Київ, Україна); ст. викл., координаторка проектів Програми 

розвитку ООН Іванова О.Л. (Школа соціальної роботи ім. проф. Володимира 

Полтавця Національного університету «Києво-Могилянська академія», Україна); 

8. Принципи розробки інформаційної бази даних за архітектурними 

об’єктами культурної спадщини м. Харкова. – д-р арх., проф. 

Черкасова К. Т., асп. Заворіна А. А. (Харківський національний університет 

будівництва та архітектури, Україна); 

9. Історія створення парків психоемоційної та філософської 

спрямованості. – асп. Каранда А.О. (Київський національний університет 

будівництва і архітектури, Україна); 

10. Дух часу в ландшафтній архітектурі – канд. арх., доц. Войко Н.Ю. 
(Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна); 

11. Принципи ландшафтної організації відкритих громадських просторів 

– канд. арх., доц. Войко Н.Ю., асп. Добровольська О.Ю. (Київський 

національний університет будівництва і архітектури, Україна); 



12. Модернізація міських житлових просторів кінця 50-х – початку 80-х 

років ХХ ст. – шлях до гуманізації архітектурного середовища – канд. 

арх., доц. Шевченко Л.С. (Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка, Україна); 

13. Стратегії інноваційного підходу до формування екосистем міст – д-р 

арх., проф. Мироненко В. П., асп. Сопов Д. В. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

14. Творче ставлення до професії дизайнера через участь у конкурсах та 

фестивалях – д-р арх., проф. Бондаренко В. В. (Харківська державна академія 

дизайну і мистецтв, Україна); 

15. Особливості структури сучасних музеїв – канд. арх., проф. 

Перькова М. В., ст. Оніщук В.В., (Белгородський державний технологічний 

університет ім. В.Г. Шухова, Російська Федерація);  

16. Редевелопмент промислової території в м. Белгород – ст. Касенкова 

Я.О., канд. арх., проф. Перькова М. В., проф. Перцев В.В. (Белгородський 

державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Російська Федерація); 

17. Методи ГІС-технологій у просторовому аналізу міського середовища – 

асп. Аль Савафі М.Х., канд. арх., проф. Перькова М. В. (Белгородський 

державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Російська Федерація); 

18. Організація пішохідних зон як умова транзитного орієнтовного 

розвитку – асп. Аль-Джабері А.А.Х., канд. арх., проф. Перькова М. В., 
(Белгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Російська 

Федерація); 

19. Інновації архітектурної освіти Франції – асп. Єсіпов А. О., д-р арх., 

проф. Мироненко В. П. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

20. Аналіз промислових зон в планувальній структурі міст – ст. 

Серебренніков О. Б., канд. арх., проф. Перькова М. В., проф. 

Перцев В.В. (Белгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, 

Російська Федерація); 
21. Особливості організації паркувального простору в громадському 

центрі міста – ст. Перькова О.Ю., канд. техн. наук, доц. Боровськой О.Э. 
(Белгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Російська 

Федерація); 

22. Формоутворення будівель на складному рельєфі – ст. Немцев С. О. 
(Белгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Російська 

Федерація); 

23. Розселення північних районів Росії в XX столітті – ст. Антипенко В.В., 

канд. арх., проф. Перькова М. В. (Белгородський державний технологічний 

університет ім. В.Г. Шухова, Російська Федерація); 

24. Відродження понять «the Fine» і «the High»: прихильність до 

досконалості в сучасній архітектурі – проф. Волчок Ю.П. (Московський 

архітектурний інститут (Державна академія), Російська Федерація); 

25. Взаємозв'язок архітектурних процесів і графічних методів у 

періодичних виданнях – ст. Калухова Д.А. (Московський архітектурний 

інститут (Державна академія), Російська Федерація); 

 



Секція 2 «Інноваційний підхід у формуванні сучасної архітектури та 

урбанізму» 
Початок 1200, ауд. 555  

Керівник: д-р арх., проф. Буряк О.П.  

Секретар: канд. арх., доц. Гела О.І. 

1. Робота, транспорт, житло – інноваційні схеми просторової організації 

містобудівних комплексів столичного Харкова – д-р арх., проф. 

Буряк О.П., доц. Попов І.Є., ас. Диденко К.В. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

2. VR-технології в контексті формування інноваційного підходу до 

збереження архітектурної спадщини – ас. Мосейко Д.С., асп. 

Головченко А.О. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

3. Локальна традиція і інноваційні технології в архітектурі критичного 

регіоналізму – доц. Рижевцева Л.В., асп. Князькова Н.С. (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Україна); 

4. Проектно-технологічні нововведення при спорудженні соцміста 

«Новий Харків» – асп. Волошин О.В., асп. Русанова М.В. (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Україна); 

5. «Просторовий синтаксис» - програмні інновації в розвитку міського 

середовища Глазго – доц. Колесников О.Є., ас. Помінчук М.В. 
(Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна); 

6. Технічні елементи сталої архітектури в сучасному проектуванні – 

магістр Белаш Е.А. (Московський архітектурний інститут (Державна академія), 

Російська Федерація); 

7. Вплив ідей цілісного сприйняття архітектурної форми на склад 

навчальної системи Bauhaus – магістр Максимова А.Д. (Московський 

архітектурний інститут (Державна академія), Російська Федерація); 

8. Сприйняття простору в Bauhaus експериментальної сценографії – 

магістр Назарова Н.С. (Московський архітектурний інститут (Державна 

академія), Російська Федерація); 

9. Формування виставкових просторів на основі принципів 

мультисенсорного дизайну – магістр Шумінова Н.В., доц. Товстик Т.Н. 
(Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури, Україна); 

10. Європейський досвід будівництва фонтанів в контексті історичного 

розвитку – асп. Церковна О.Г. (Національний авіаційний університет, м. Київ, 

Україна), ст. Вороніна А.О. (Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, Україна); 

11. Технології віртуальної реальності як метод архітектурного 

проектування та дослідження – магістр Терно Ю.В. (Придніпровська 

Державна академія будівництва та архітектури, Україна); 

12. Особливості організації критих громадських просторів – асп. 

Вахніченко О. В. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

13. Образно-смислові особливості зони загальноміського центру – канд. 

арх., доц. Жмурко Ю. В. (Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова, Україна); 



14. Формування системно-структурного підходу в вивченні 

геоспецифічного архітектурного простору – асп. Першина І.Л. 
(Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г.Шухова, Російська 

Федерація); 

15. Можливості створення інтерактивної візуалізації архітектурної BIM-

моделі – ст. викл. Белих І.М., ст. Белих К.М. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

16. Гнучкість як принцип проектування терміналів – асп. Касім М. Б. 
(Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна); 

17. Літургійний символізм світла і використання світлоносних структур і 

матеріалів в архітектурі православних храмів – ст. викл. Клімов І. О., 

ст. Вовчук Д. С. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

18. Пасивні будівлі. приклад будівництва автономних енергоефективних 

будинків (з використанням солом’яних блоків) – канд. арх., доц. 

Поліщук А. А. (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 

Україна); 

19. Традиційні матеріали і технології в сучасному прочитанні – доц. 

Єрмаков Є. Д., канд. арх., доц. Кудряшова І. А., ас. Мартиненко А.С. 
(Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна); 

20. Постмодерністський ордер - інноваційне прочитання традицій – канд. 

арх. Новак Н.В., доц. Бондаренко К.Е. (Харківський національний університет 

будівництва та архітектури, Україна); 

21. Соціальний вимір архітектури - трансформація берлінської 

Потсдамер Платс – канд. арх., доц. Гелла О.I., канд. арх., доц. 

Рябушина I.О. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

22. Творчість харківських архітекторів у 1930-40-і роки – канд. арх., доц. 

Крейзер І.I. (Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція «Архітектурні конструкції та бетони»  
Початок 1300, ауд. 504  

Керівник: д.т.н., проф. Ізбаш М.Ю.  

Секретар: ст. викл. Кононенко А.Ю. 
 

1. Особливості отримання декоративних бетонних виробів підвищеної 

довговічності – канд. техн. наук, доц. Кочевих М.О., (Київський національний 

університет будівництва і архітектури, Україна); 
2. Деформативність бетонів з використанням золошлаків котлів з 

циркуляційним киплячим шаром – канд. техн. наук, доц. 

Ахмеднабієв Р.М., асп. Ахмеднабієв Р.Р. (Полтавський національний 

технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна); 
3. Дослідження зчеплення композитної полімерної арматури з бетоном – 

доц. Мольський М.М., канд. техн. наук, доц. Якименко М.В. (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Україна); 
4. Світлопрозорий бетон як інноваційний будівельний матеріал для 

архітектурних споруд – ас. Федоренко Г.А., д-р техн. наук, проф. 

Сопов В.П. (Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 
5. Переваги дрібнозернистих бетонів для малих архітектурних форм – 

д - р техн. наук, проф. Костюк Т.О., к.т.н., доц. Дьоміна О.І., доц. 

Деденьова О.Б. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 
6. Підвищення ефективності формування бетонних виробів з 

використанням двочастотного вібромайданчика – канд техн. наук, 

проф. Ємельяненко М.Г., канд. техн. наук, проф. Балера М.Д. (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Україна); 
7. Архітектурні конструкції та акустика приміщень – асп. Єсіпов А. О., 

канд. арх., доц. Іванова Н. В. (Харківський національний університет будівництва 

та архітектури, Україна); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція «Новітні будівельні матеріали та сучасні технології в архітектурі 

та дизайні»  
Початок 1300, ауд. 255  

Керівник: д.т.н., проф. Сопов В.П.  

Секретар: к.т.н., доц. Латорець К.В. 
 

1. Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з 

активним кремнеземом – д-р техн. наук, проф. Кривенко П.В., 

канд. техн. наук, ст. наук. спів. Гелевера О.Г., канд. техн. наук, 

ст. наук. спів. Ковальчук О.Ю. (Київський національний університет 

будівництва і архітектури, Науково-дослідний інститут в’яжучих і матеріалів ім. 

Глуховського В.Д., Україна); 
2. Доломітовий пінобетон на основі вітчизняної сировини – канд. техн. 

наук, доц. Тараненкова В.В., д-р техн. наук, проф. Шабанова Г.М., 

ст. Пугач. В.Г. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», Україна); 
3. Вплив активних мінеральних комплексів на міцність реакційно-

порошкового бетону – д-р техн. наук, проф. Шишкін О.О., канд. техн. 

наук, доц. Шишкіна О.О. (Криворізький національний університет, Україна); 

4. Управління декоративними властивостями лужних цементів – д-р 

техн. наук, проф. Кривенко П.В., канд. техн. наук, ст. наук. спів. 

Ковальчук О.Ю. (Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Науково-дослідний інститут в’яжучих і матеріалів ім. Глуховського В.Д., Україна); 
5. Ресурсозберігаюча технологія виробництва вогнетривкого 

барійалюмінатного цементу – д-р техн. наук, проф. Шабанова Г.М., асп. 

Гамова О. O. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», Україна), проф. Логвінков С. М. (Харківський національний 

університет ім. Семена Кузнеця, Україна); 
6. Порівняльний аналіз терасних дощок, виготовлених із різних 

деревних матеріалів – канд. техн. наук, доц. Першина Л.О., канд. техн. 

наук, доц. Макаренко О.В. (Харківський національний університет будівництва 

та архітектури, Україна); 
7. Шкіряна плитка як найсучасніший декоративний матеріал – канд. 

екон. наук, доц. Халіна В.Ю., асп. Устіловська А.С. (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Україна); 
8. Інноваційний оздоблювальний і декоративний матеріал – 

керамограніт великого формату – канд. техн. наук, доц. Латорець К.В. 
(Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна); 

9. Щільна упаковка як принцип отримання бетонів заданої якості – асп. 

Шишко Н.С., д-р техн. наук, проф. Сопов В.П. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

10. Залежність властивостей бетону від виду скляного заповнювачу – асп. 

Корх О.І., д-р техн. наук, проф. Сопов В.П. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

 

 



11. Інноваційні технології у монолітному будівництві – канд. техн. наук, 

доц. Буцька Л.М., канд. техн. наук, доц. Гуркаленко В.А., канд. техн. 

наук, доц. Латорець К.В. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

12. Реконструкція замість реновації – канд. техн. наук, доц. Гуркаленко 

В.А., ст. Кураса О.С. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

13. Композиційні матеріали на основі мінеральних в'яжучих речовин і 

органічних заповнювачів – канд. техн. наук, доц. Гасанов А.Б., 

(Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна), викл. 

Шевчук Л.В. (Вінницький коледж будівництва та архітектури Київського 

національного університету будівництва і архітектури, Україна); 

14. Технологічні особливості бетонів для гідротехнічних споруд – інж. 

Сінякін Д.А. (Компанія «Альпсервіс», Харків, Україна), д-р техн. наук, проф. 

Сопов В.П., (Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 

15. Панелі з біологічних композитів для облицювання фасадів – канд. техн. 

наук, доц. Кабусь О.В., (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна), 

16. Вплив вмісту шлаку на властивості цементу – д-р техн. наук, проф. 

Сопов В.П., (Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна), викл. Воронова О.В. (Харківський коледж будівництва, архітектури та 

дизайну Україна); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція «Архітектурне проектування  та сталий розвиток сучасного міста»  
Початок 1300, ауд. 453  

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

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

 

1. Гамбург: створення багатогранного підходу до міського інтер'єру – 

магістр Богодаєва Г. (Московський архітектурний інститут (Державна 

академія), Російська Федерація); 

2. Становлення іміджу сучасного європейського міста в перші 

десятиліття після ІІ світової війни – магістр Кузнецова О. (Московський 

архітектурний інститут (Державна академія), Російська Федерація); 

3. Впровадження принципів ICOMOS в xx ст. Аспекти поняття 

автентичності – магістр Ламбріхт В.І. (Московський архітектурний інститут 

(Державна академія), Російська Федерація); 

4. Формування планувальної структури та просторової композиції 

Харкова в період індустріальної та постіндустріальної забудови – д-р 

арх., проф. Шкодовський Ю.М., канд. арх., доц. Вигдорович О.В. 
(Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна); 

5. Основні методичні підходи до відновлення деградованих виробничих 

територій – магістр Руденко А. О. (Харківський національний університет 

будівництва та архітектури, Україна); 

6. Містобудівні особливості зведення висотних споруд радянського 

періоду 40-50-х років – ас. Біжко Є.В. (Харківський національний університет 

будівництва та архітектури, Україна); 

7. Зміни в поглядах на проектування торгівельних центрів у 

2000- 2010 - х рр. – ас. Борисенко А.С. (Харківський національний університет 

будівництва та архітектури, Україна); 

8. Перспективи формування візуально-комунікаційного середовища 

сучасного міста – асп. Несен А.А. (Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова); 

9. Урбо-еко-фізичні основи хвильової урбаністики – д-р арх., доц. 

Устінова І.І. (Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Україна); 

10. Інноваційні методи та технології у перспективних планах розвитку 

територій населених пунктів об’єднаних територіальних громад – 

канд. арх., доц. Губіна М.В. (Харківський  Національний аграрний університет 

імені В.В. Докучаєва); 

11. Процес формування об'єктів ландшафтної архітектури (садів, парків 

та скверів) в Україні в радянський період (на прикладі Харкова) – доц. 

Дубіна Н. Г. (Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 

12. Розселення як складна система – канд. арх., доц. Ладигіна І. В. 
(Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна); 

13. Сталий розвиток міст як глобальна ціль ООН: ієрархія імплементації 

– канд. екон. наук, доц. Смачило В.В. (Харківський національний університет 

будівництва та архітектури, Україна) 

 



 

 

 

 


