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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; 

Скороходова Аліна Валеріївна – канд. арх., доц. 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; 

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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6 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. Сучасні проблеми гуманізації архітектурного середо-

вища в умовах Європейської інтеграції – д-р арх., проф. 

Мироненко В.П. (Харківський національний університет буді-

вництва та архітектури, Україна), д-р арх., проф. Рилке Я. 

(Природничий університет, м. Люблін, Польща); 

2. Інноваційний метод формування авангардної дихото-

мії двомовного архітектурного дизайну на парадигмі 

Азії – проф., декан Шен Чжунвэй, проф. Мироненко В. В. 

(Південно-Західний Джяотон університет, м. Чэнду, Китай); 

3. Історичний вимір будівельної технології: доба конс-

труктивізму - д-р арх., проф. Буряк О.П., асп. Волошин 

О.В. (Харківський національний університет будівництва та ар-

хітектури, Україна), проф. Солтисік М.-І. (Гданська політех-

ніка, Польща); 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

1. Оптимізація складів матеріалів будівельних конструк-

цій – д-р техн. наук, проф. Кондращенко В. І., канд. техн. 

наук, доц. Гусєва А.Ю., канд. техн. наук, доц. Кудряв-

цева В.Д., магістр Ван Чжуан (Московський державний уні-

верситет шляхів сполучення, Російська Федерація), д-р техн. 

наук, проф. Кондращенко О. В., асп. Єрохіна А. В. (Хар-

ківський національний університет міського господарства ім. 

О.М. Бекетова, Україна); 
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2. Новітні будівельні матеріали та сучасні конструкції на 

основі деревини - канд. техн. наук, доц. Бідаков А.М. (Ха-

рківський національний університет будівництва та архітек-

тури, Україна); 

3. Мехатронні системи в архітектурі - канд. техн. наук, 

доц. Кулаєнко О.О., канд. техн. наук, доц. Кабусь О.В. 
(Харківський національний університет будівництва та архітек-

тури, Україна), Мельник О. (ДП «Сіменс Україна», департа-

мент «Промислова автоматизація та технології приводів», Ук-

раїна); 

4. Нерозривний зв'язок архітектури і матеріалознавства. 

Досвід тисячоліть – д-р техн. наук, проф.  Сопов В.П., 

доц. Плахотніков К.В., ст. Сопов Д.В. (Харківський націона-

льний університет будівництва та архітектури, Україна). 
 

7 квітня 
ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

 

Секція 1. Гуманізація архітектурного середовища в кон-

тексті 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. Особливості побудови і способи зображення соціоніч-

ної типології архітектурного середовища - д-р арх., 

проф. Шебек Н. М. (Київський національний університет бу-

дівництва і архітектури, Україна);  

2. Нова стратегія адміністративної політики – розвиток 

чи балансування між проблемами та ризиками в місто-

будівній діяльності - канд. арх., проф. Яценко В.О. (Київ-

ський національний університет будівництва і архітектури, 

Україна); 

3. Історичні передумови і сучасні підходи до гуманізації 

міського середовища - канд. арх., проф. Моор В.К., канд. 

арх., проф., Еришева О.О., (Далекосхідний федеральний уні-

верситет, Російська федерація); 
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4. Екологізація порушеного міського простору засобами 

архітектурно-ландшафтної організації - канд. арх. Кра-

вченко О.В. (Київський державний інститут декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Україна); 

5. Гуманізація міського середовища районних центрів 

Харківської області - канд. арх., доц. Ладигіна І. В. (Ха-

рківський національний університет будівництва та архітек-

тури, Україна); 

6. Локус та ідентичність як базові категорії при форму-

ванні стратегій розвитку архітектурного середовища - 

д-р арх., проф. Блінова М.Ю., асп. Ільченко С.А. (Харків-

ський національний університет будівництва та архітектури); 

7. Гуманізація архітектурного середовища медичних ус-

танов - канд. арх., доц. Скороходова А.В., ст. Нечипоре-

нко Ю. (Харківський національний університет будівництва 

та архітектури, Україна); 

8. Синергетичний підхід до проблем гуманізації урбанізо-

ваного середовища - д-р арх., проф. Тімохін В. О. (Київ-

ський національний університет будівництва і архітектури, 

Україна); 

9. Принципи ревіталізації архітектурного середовища 

центральної частини міст (на прикладі м. Харкова) - д-

р арх., проф. Солобай П.А. (Харківський національний уні-

верситет будівництва та архітектури, Україна); 
10. Сприйняття ЕКО архітектури - доц. Тесленко В.А. (Ха-

рківський національний університет будівництва та архітек-

тури, Україна); 

11. Архітектурно-типологічні особливості малоповерхо-

вих блокованих будинків - доц. Корнілова Л.В. (Харків-

ський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 

12. Теоретичні аспекти дослідження національної самобу-

тності в архітектурі - канд. арх., доц. Божинський Б.І. 
(Харківський національний університет будівництва та архі-

тектури, Україна); 

13. Спадщина індустріальної епохи як частина архітекту-

рного середовища міст - канд. арх., доц. Залеська Г.Л. 
(Білоруський національний технічний університет, Білорусь); 
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14. Актуалізація проблеми забруднення візуального об-

разу сучасного міста комерційними знаками. Огляд за-

кордонних досліджень - доц. Авербах М. Я. (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Укра-

їна); 

15. Сучасні тенденції застосування зелених насаджень в 

інтер'єрах медичних закладів - канд. арх., доц. Скорохо-

дова А.В., ст. Вовченко А. А. (Харківська державна 

академія дизайну та мистецтва, Україна); 
16. Технопарки і раціональне використання ресурсів - асп. 

Поліванова Т. В. (Фірма «Ароф», м. Харків, Україна); 

17. Технологія і тектологія: стан «гуманітарної науки про 

будівництво» сьогодні – канд. арх., проф. Волчок Ю.П. 
(Московський архітектурний інститут, Російська Федерація); 

18. Основні принципи інклюзивного дизайн-проекту-

вання спеціалізованих установ для дітей з порушен-

нями зору – канд. арх. Матвєєв В.В., канд. арх. Матвєєва 

О.В. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

19. Вплив інтеграції спіралеподібних форм в архітектурі 

на розширення творчих здібностей людини – арх. Гу-

ліда Н.І. (The New School, Нью-Йорк, США); 

20. Інтерактивні простори, як аспект трансформації місь-

кого середовища - арх. Сончак С.І. (Белгородський дер-

жавний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Ро-

сійська Федерація), д-р арх., проф. Мироненко В.П. (Хар-

ківський національний університет будівництва і архіте-

ктури, Україна); 

21. Теоретичні основи динаміки подолання супротиву 

поза архітектурної та навколо проектної середи на ри-

нку створення  і реалізації багатоквартирної нерухомо-

сті – канд. арх., доц. Книш В.І. (Київський національний уні-

верситет будівництва і архітектури); 
22. Формування образу архітектури під впливом потреб 

замовника – д-р арх., проф. Дубинський В.П., асп. Бело-

усько А.Ю. (Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова, Україна). 

http://www.education.ua/universities/371/
http://www.education.ua/universities/371/
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Секція «Інноваційний підхід у формуванні сучасної архіте-

ктури та дизайну»  
Початок 1100, ауд. 555 

Керівник: д-р арх., проф. Буряк О.П. 

Секретар: канд. арх., доц. Гела О.І. 

1. Інноваційний підхід до формування архітектурного се-

редовища хоспісів (на прикладі онкологічних центрів 

Меггі) – асп. Назарук А.А., канд. арх., доц. Мироненко 

О.В. (Харківський національний університет міського госпо-

дарства ім. О.М. Бекетова); 
2. Архітектурна геоніка і середовище існування людини - 

доц. Першина І.Л. (Белгородський державний технологічний 

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

3. Засоби моделювання теорії складності міст в архітек-

турному проектуванні - асп. Успенський М. С., (Придні-

провська державна академія будівництва та архітектури, Ук-

раїна), д-р арх., проф. Мироненко В. П. (Харківський націо-

нальний університет будівництва та архітектури, Україна); 

4. Особливості формування сучасних архітектурних 

шкіл - ст. Єсіпов А.О., д-р арх., проф. Мироненко В.П., 
(Харківський національний університет будівництва та архі-

тектури, Україна); 

5. Етапи формування природо інтегрованої архітектури в 

міському середовищі (на прикладі університетського 

кампусу, м Сіетл, США) - канд. арх., доц. Скороходова 

А.В., ст. Генераліцкая Л.С., ст. Доценко Д.К., ст. Олій-

ник О.М. (Харківський національний університет будівництва 

і архітектури, Україна); 

6. Інноваційні підходи в створенні дизайну сучасних 

оздоблювальних матеріалів - канд. мист., доц. Кривуц 

С.В., м.н.с. Малогулко О.П. (Харківська державна академія 

дизайну і мистецтв, Україна); 

7. Види взаємодій в інтерактивному громадському прос-

торі міського середовища - ст. Козак Ю.А. (Харківський 

національний університет будівництва і архітектури, Укра-

їна); 
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8. Формування внутрішньо природних утворень в ЕКО – 

житлі - маг. арх. Подшивалова В.О. (Донбаська націона-

льна академія будівництва і архітектури, Україна); 
9. Інтерактивна і мультимедійна організація простору - 

ст. Зорькіна С. М. (Белгородський державний технологічний 

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

10. Сучасна проблема формування кінетичної архітектури 
- ст. Новикова А.І. (Белгородський державний технологічний 

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

11. Принципи формування методів проектування кінети-

чної архітектури – ст. Доренська І. І. (Белгородський дер-

жавний технологічний університет імені В. Г. Шухова, 

Російська Федерація); 

12. Архітектурно-планувальні особливості проектування 

критих гірськолижних комплексів - канд. арх., доц. Ро-

дик Я. С., ст. Танцура А.В., ст. Жолудь Г.І. (Харківський 

національний університет будівництва і архітектури, Укра-

їна); 
13. Нові тенденції у дизайні музейних експозицій - канд. 

мист. Северин В.Д. (Харківська державна академія дизайну і 

мистецтв, Україна); 
14. Соціум, екосфера, техносфера: стійкість розвитку - 

канд. арх., доц. Данилов С.М. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

15. Вплив авангардних концепцій початку ХХ ст. на роз-

виток архітектури постмодернізму - асп. Сингаєвська 

М. А. (Київський національний університет будівництва і ар-

хітектури, Україна); 

16. Аналіз світового та українського досвіду проектування 

технопарків - ст. Безрук А.В. (Харківський національний 

університет будівництва і архітектури, Україна); 
17. Річард Бакмінстер Фуллер, архітектор – футурист - ст. 

Фролова Т. В. (Московський архітектурний інститут (Дер-

жавна академія), Російська Федерація); 
18. Організація просторів сучасного дитячого садка - ст. 

Солоділова А.В. (Харківський національний університет бу-

дівництва і архітектури, Україна); 
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19. Інноваційний підхід у формуванні сучасної архітек-

тури та дизайну - д-р арх., проф. Мироненко В.П., (Хар-

ківський національний університет будівництва та архітек-

тури, Україна), ст. Шарова Н.А. (Белгородський Державний 

Технологічний Університет імені В. Г. Шухова, Україна); 

20. Доступність середовища як світова гуманітарна про-

блема - ст. Саплина М.Б. (Белгородський державний техно-

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

21. Вплив природного морфогенезу на формоутворення 

об'єктів медійної архітектури - асп. Федотова Н.М., (Бе-

лгородський державний технологічний університет ім. В. Г. 

Шухова, Російська Федерація), д-р арх., проф. Мироненко 

В.П. (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. Архітектурний бетон з оптимальним співвідношенням 

експлуатаційно-технічних і естетичних властивостей - 

доц. Деденёва О.Б.; д.т.н., проф. Костюк Т.О.; к.т.н., доц. 

Дьоміна О.І.; ст. Якименко А.Ю. (Харківський національ-

ний університет будівництва і архітектури, Україна);  

2. Технологічні особливості зведення будівель та споруд 

криволінійної форми по будівельній системі «Моно-

фант» з використанням малогабаритного обладнання 

способом мокрого торкретування - д.т.н., проф. Ємель-

янова І.А., к.т.н., доц. Гузенко С.О., асп. Чайка Д.О. (Ха-

рківський національний університет будівництва та архітек-

тури, Україна), к.т.н., доц. Бугаєвський С.О. (Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет, Україна), 

к.т.н., доц. Гапонова Л.В., асп. Гребенчук С.С. (Харківсь-

кий національний університет міського господарства ім. О.М. 

Бекетова, Україна); 
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3. Повзучість та пошкоджуваність стержнів та ущільню-

вальних кілець на базі змішаного варіаційного функці-

онала - к.т.н., доц. Савін О.Б., к.т.н. Соболь В.М. (Харків-

ський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 

4. Архітектурно-композиційний комплекс у формі стрі-

чки Мебіуса - к.т.н., доц. Гапонова Л.В., к.т.н. Резник 

П.А., к.т.н. Калмиков О.О., (Харківський національний уні-

верситет міського господарства імені О.М. Бекетова, Укра-

їна), гол. інж. Гребенчук С.С. (ТОВ «Будівельник», м. Харків, 

Україна);  

5. Визначення геометрії пустотоутворювачів за допомо-

гою інформаційного моделювання системи «Моно-

фант» - д.т.н., проф. Шмуклер В.С., (Харківський націона-

льний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 

Україна), к.т.н., доц. Герасименко В.В. (Харківський націо-

нальний університет будівництва та архітектури, Україна), 

к.т.н., доц. Бугаевский С.О. (Харківський національний ав-

томобільно-дорожній університет, Україна);  

6. Показники міцності конструкцій з магнезіальних бето-

нів - д.т.н., проф. Ізбаш М.Ю., к.т.н., доц. Казімагомедов 

Ф.І. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектурі, Україна); 
7. Ревіталізація як прийом в архітектури - д.т.н., проф. Из-

баш М.Ю., ст. викл. Кононенко А.Ю., ст. Водяницька 

А.С. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектурі, Україна); 

8. Особливості формування енергоефективних малопове-

рхових житлових будинків - ст. Міцу І.Р., канд. арх., доц. 

Лях В.М. (Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка, Україна);  

9. Інноваційний підхід у проектуванні економічних бага-

топоверхових житлових будинків - ст. Криворучко 

С.М., канд. арх., доц. Лях В.М. (Полтавський національний 

технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна); 
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10. Аналіз стійкості циліндричної оболонки, підкріпленої 

шпангоутами - д.т.н., проф. Избаш М.Ю., ас. Крутова 

Н.О. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектурі, Україна); 

11. Архітектурні конструкції як елемент дизайну - ст. Рє-

піна В.С., ст. Альошкіна А.В. (Белгородський державний 

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

ція). 
 

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. Експериментально-статистичний аналіз впливу луж-

ної активації на властивості силікатних композитів - 

д.т.н., проф. Шинкевич О.С., к.т.н., доц. Луцкина Є. С., 

к.т.н. Койчев О.О. (Одеська державна академія будівництва 

та архітектури, Україна); 

2. Зміцнення частинок гіпсу (дигідрату сульфату каль-

цію) шляхом перекристалізації - д-р інж. Фишер Х.-Б., 

д-р інж. Рихерт Х., д-р інж. Новак С., (Bauhaus-Universität, 

м. Веймар, Німеччина), д.т.н., проф. Бур’янов О., (Московсь-

кий державний будівельний університет, Російська Федерація), 

д.т.н., проф. Лесовик В., д.т.н., проф. Строкова В. (Белго-

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

хова, Російська Федерація); 

3. Порівняльний аналіз покрівельного сланцю з іншими 

матеріалами для елітних скатних покрівель - к.т.н., 

доц. Першина Л.О., к.т.н., доц. Макаренко О.В. (Харків-

ський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна); 
4. Протикорозійні покриття для будівельних споруд - 

к.т.н., доц. Латорець К.В., к.т.н., доц. Гуркаленко В.А. 
(Харківський національний університет будівництва та архі-

тектури, Україна); 
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5. Технологія виготовлення облицювальних 3D панелей - 

к.т.н., доц. Кабусь О.В., ст. Корх О.І., ст. Сметана О.І. 
(Харківський національний університет будівництва та архі-

тектури, Україна); 

6. Використання промислових відходів в виробництві бу-

дівельних виробів - к.т.н., доц. Гасанов А.Б., к.т.н., доц. 

Гіль Ю.Б. (Харківський національний університет будівниц-

тва та архітектури, Україна); 

7. Дослідження перекачування сучасних бетонних сумі-

шей на великі відстані - д.т.н., проф. Сопов В.П., (Харків-

ський національний університет будівництва та архітектури, 

Україна), інж. Довгий В.П. (Xtreme Polishing Systems Israel, м. 

Рішон-ле-Ціон, Ізраїль); 

8. Математична модель розрахунку вогнезахисної здат-

ності епоксиполімерних матеріалів у несучих елемен-

тах сталевих конструкцій - к.т.н., доц. Данченко Ю.М., 
(Харківський національний університет будівництва та архі-

тектури, Україна), д.т.н., проф. Поздєєв С.В. (Черкаський 

інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Націона-

льного університету цивільного захисту України), к.т.н., доц. 

Обіженко Т.М. (Харківський національний університет буді-

вництва та архітектури, Україна); 

9. Новітні будівельні матеріали і сучасні технології в ар-

хітектурі і дизайні - ст. Тен В. О. (Белгородський держав-

ний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Російська Фе-

дерація); 

10. Декоративне волого- та вогнестійке покриття для за-

хисту клеєної деревини типу Ultralam - асп. Барабаш 

О.С. (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури, Україна); 

11. Композиційні полімерні матеріали для захисту та від-

новлення будівельних конструкцій і виробів - к.т.н., 

доц. Саєнко Н.В., к.т.н., доц. Данченко Ю.М., к.т.н., доц. 

Попов Ю.В., к.т.н., доц. Обіженко Т.М., к.т.н. Качома-

нова М.П. (Харківський національний університет будівниц-

тва та архітектури, Україна); 
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12. Нанотехнології у сучасному будівництві - д-р арх., проф. 

Мироненко В. П., ст. Щигорцова А.С. (Белгородський дер-

жавний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Російська 

Федерація); 
13. Моделювання процесу гідратації цементного каменю - 

д.т.н. проф. Сопов В.П., асп. Шишко Н.С., ст. Корх О.І. 
(Харківський національний університет будівництва та архі-

тектури, Україна); 

14. Модифікування властивостей торкрет-бетонів для ре-

монту і відновлення архітектурних споруд – асп. Сіня-

кін Д.А., д.т.н., проф. Сопов В.П. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна); 

15. Відновлення архітектурних об’єктів складами проник-

ної дії - к.т.н. Салія М.Г., д.т.н. Костюк Т.О., к.т.н. Бон-

даренко Д.О. (Харківський національний університет будівни-

цтва та архітектури, Україна); 

16. Зміцнюючий вплив сталевої фібри на цементний ка-

мінь – асп. Вандоловський С. С., к.т.н., доц. Юніс Ба-

шир, д.т.н., проф. Костюк Т. О. (Харківський національний 

університет будівництва та архітектури, Україна). 
 

 

 

Секція «Ергономіка, урбаністичні та технічні системи в ар-

хітектурі» 
Початок 1300, ауд. 453 

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

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

 

1. Урбанологія і потенціали міських автомагістралей - д-

р арх., проф. Шкодовський Ю.М., д.т.н., проф. Гук В.І. 
(Харківський національний університет будівництва та архі-

тектури, Україна); 

2. Морально-етичний чинник – як обов҆язкова складова 

містобудівної діяльності - к. юр. н., доц. Косьмій М.М. 
(Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський уні-

верситет права імені Короля Данила Галицького, Україна); 
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3. Національна семантика та декоративні елементи в ар-

хітектурі і дизайні – асп. Михальченко С.В., директор, 

д-р арх., проф. Товбич В.В., (Науково-дослідний інститут 

історії та теорії архітектури, містобудування та дизайну Ки-

ївського національного університету будівництва і архітек-

тури, Україна); 

4. Історичні передумови формування інтерактивності в 

адаптивній архітектурі - канд. арх., доц. Зерова А.О., ст. 

Захарова А.В. (Придніпровська державна академія будівниц-

тва і архітектури, Україна); 

5. Порядок гармонізації архітектурно-планувальної ком-

позиції міста – канд. арх., ас. Панченко О.О. (Київський 

національний університет будівництва і архітектури, Укра-

їна); 

6. Теорія композиції в дизайні та проектування промис-

лового обладнання –проф. Попов О. Д. (Белгородський 

державний технологічний університет імені В.Г. Шухова, Ро-

сійська Федерація); 

7. 3D- друк - нові сутності в дизайні та архітектури - канд. 

мист., ас. Вергунова Н.С. (Харківський національний універ-

ситет будівництва та архітектури, Україна), канд. мист., 

доц. Вергунов С.В. (Харківська державна академія дизайну 

та мистецтв); 

8. Екополіс як засіб інноваційних програм майбутнього - 

ст. Лобова О.С., (Белгородський державний технологічний 

університет ім. В. Г. Шухова, Російська Федерація), д-р арх., 

проф. Мироненко В.П. (Харківський національний універси-

тет будівництва та архітектури, Україна); 

9. Система «стійких елементів» в формуванні міської 

планувальної структури (на прикладі міст Північного 

Причорномор'я) - доц. Батаженко В. І. (Харківський наці-

ональний університет будівництва та архітектури, Україна); 

10. Принципи оптимізації рухових дій інвалідів в умовах 

вищих навчальних закладів - асп. Нестеренко В. В. (Ха-

рківський національний університет будівництва та архітек-

тури, Україна); 
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11. Сучасні системи управління мікрокліматом енергое-

фективної будівлі - к.т.н., доц. Корсун В.Є., к.т.н., проф. 

Журавльов Ю.В., ст. Платонов А. В. (Харківський націо-

нальний університет будівництва та архітектури, Україна); 

12. Сучасна архітектура Ємену: традиції і новації - ст. Аль-

Хадад Мохаммед Лютф (Белгородський державний техно-

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

13. Мобільні житлові об’єкти на воді – д-р арх., проф. Ми-

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

ництва та архітектури), ас., Цимбалова Т. О., (ДВНЗ «При-

дніпровська академія будівництва та архітектури); 

14. Фотографіка як технологія конструювання образу мі-

ста – ст. Дюрягіна А.В. (Московський архітектурний інсти-

тут, Російська Федерація); 

15. Творчість Алвар Хуго Аалто очима Шигеру Бана – ст. 

Бросалова А.О. (Московський архітектурний інститут, Ро-

сійська Федерація); 

16. Проблема безбар'єрного середовища в Японії - ст. Ти-

мофєєва Н. І. (Белгородський державний технологічний уні-

верситет ім. В.Г. Шухова, Російська Федерація). 
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Місцезнаходження Харківського національного універси-

тету будівництва та архітектури 

Університет будівни-
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