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Оргкомітет конференції 
співголови: 

Ковров А.В., к.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури;  

Уреньов В.П., д. арх., професор, Заслужений архітектор України, дирек-

тор Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії 

будівництва та архітектури. 

 

члени оргкомітету 

Василенко О.Б., д. арх., проф., завідувач кафедри дизайну архітектурно-

го середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури;  

Вигдорович О.В., к. арх., доцент, декан архітектурного факультету, заві-

дувач кафедри містобудування Харківського національного університету 

будівництва та архітектури;  

Герасімова Д.Л., доц., завідувач кафедри образотворчого мистецтва 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Глазирін В.Л., к. арх., проф., завідувач кафедри містобудування Одесь-

кої державної академії будівництва та архітектури; 

Григор’єва В.Б., к.п.н., доц., завідувач кафедри рисунку, живопису та архі-

тектурної графіки Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Єксарьова Н.М. к. арх., доц., професор кафедри архітектурних констру-

кцій Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Кащенко О.В., д.т.н., проф., декан архітектурного факультету Київсь-

кого національного університету будівництва та архітектури; 

Коробко О.О. д.т.н., доцент, завідувач кафедри архітектурних конструк-

цій Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Кровяков С.О. д.т.н., доц., проректор з НР Одеської державної акаде-

мії будівництва та архітектури; 

Перпері А.О., к.т.н., доц., завідувач кафедри нарисної геометрії та інже-

нерної графіки Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Петришин Г.П., к. арх., проф., завідувач кафедри містобудування НУ 

«Львівська політехніка»;  

Савицька О.С., к. арх., доц., професор кафедри містобудування Одесь-

кої державної академії будівництва та архітектури; 

Албіоль-Ібанез Х.Р., проф. Universitat Politécnica de Valéncia (Іспанія); 

Пальмеро Іглесіас Л., проф. Universitat Politécnica de Valéncia (Іспанія); 

Берточчі С., проф. Università degli Studi di Firenze (Італія); 

Паррінелло С., проф. Università degli Studi di Pavia (Італія); 

Шлапак М.О., д-р мистецтвознавства, член-кор. академії наук Республіки 

Молдова, головний науковий співробітник Інституту культурної спадщини 

(Кишинів, Молдова). 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
23 вересня 2021 р. (четвер) початок о 14

00 
  

в ауд. а-360 головного корпусу академії  

Приєднатися до конференції можна за посиланням:  

https://meet.google.com/tap-indk-csd  
 

 Урочисте відкриття конференції. 
  
 Привітання ректора академії Коврова Анатолія Володимировича 
  
 Привітання першого заступника Одеського міського голови 

Кучука Михайла Ілліча 
  

1. Єксарьова Н.М., Єксарьов В.А. 
Місто-порт Одеса ‒ яскраве втілення теорії краси Вітрувія і антич-
ної ментальності її засновників 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  
2. 

1
Фоменко О.О., 

2
Данилов С.М. 

Програмний комплекс моделювання міста як динамічної системи 
(

1
Харківський національний університет будівництва та архітек-

тури, 
2
Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  
3. Суханов В.Г.,  Выровой В.Н., Суханова С.В., Тихонюк С.А. 

Противоаварийные работы на памятниках архитектуры 
(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

  
4. Байбак Д.О. 

Досвід архітектурно-містобудівного формування спортивно-
дозвіллєвих комплексів 
(Харківський національний університет міського господарства  
імені О. М. Бекетова) 

  
5. Дорофеева Ю.А., Выровой В.Н. 

Идеи и методы нейроэстетики в дизайне городов 
(Одесская государственная академия строительства и архитек-
туры) 

  
6. Халін В. 

Перспективи регенерації території Одеського морського порту і ро-
звиток транспортно-логістичного кластера Одеської агломерації 
(Голова асоціації архітекторів Одеси, директор Інституту міської 
регенерації та дизайну) 

https://meet.google.com/tap-indk-csd


7. Глинин Ю.А., Петровская С.Р. 

Проблемы развития спортивных парков в современном городе 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры 
  

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

24 вересня 2021 р. (п’ятниця) початок о 10
00

 

в ауд. а-360 головного корпусу академії  

Приєднатися до конференції можна за посиланням: 

https://meet.google.com/tap-indk-csd 
 

1. 
1 José Ramón Albiol Ibáñez, 

2
Górski M., 

2
Kempski K., 

2
Kodzis A. 

New parts of buildings ussing the 3D printing method: the asymmetrical truss 

(
1
Universitat Politècnica de València, Spain, 

2
Silesian University of 

Technology, Gliwice, Poland) 

  

2. Тюрікова О.М., Погорєлов О.А., Тітінов В.В. 

Архітектурно-дизайнерське вирішення проблеми: «двір без автівок» 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

3. Sandro Parrinello  

Document the complexity of the historic city to improve the management 

and the development of bethlehem urban system 

(Department of Civil Engineering and Architecture, University of Pavia) 

  

4. 
1
Palmero Iglesias L.M., 

2
Bernardo G. 

Flexibility in habitat. A necessary condition in the architectural project 

(
1
Universitat Politècnica de València, Spain, 

2
Università degli Studi del-

la Basilicata, Italy) 

  

5. Инякина А.А. 

Современное состояние и проблемы санатория Куяльник 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

  

6. Піщева Т.І., Піщев О.В., Коздоба А.В., Лисогор В. 

Архітектурний розвиток малоповерхового житла 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

7. Письмак Ю.О., Залогіна А.С. 

Європейський класицизм та його віддзеркалення в архітектурі Одеси 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

https://meet.google.com/tap-indk-csd


8. Мержієвська Н.Ю., Соколова А.В. 
Класифікація оранжерейних структур за основними ознаками 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  
9. Белгородская Е.Е. 

Технологические аспекты материалов в акварельной живописи 
(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

  
10. Chub O.A., Tanasiychuk V.A., Maznykh M.V. 

Basic principles of creating a house in the style of minimalism 
(Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture) 

  

11. 
1
Grynyova I.I., 

1
Klymenko Ye.V., 

2
Kos Z. 

BIM modeling for design testing method 
(
1
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture,  

2
University North) 

  

12. Krasnozhon T. 
Semiotic aspect of formation in the stages of development of architectural 
spatial organization of medical-rehabilitation centers 
(National Academy of Fine Arts and Architecture) 

  

13. Kubrish N.R., Samoylova O.M., Oleshko L.I. 
Graphics as a formative aspect of the professional culture of future architects 
(Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture) 

  

14. La Placa S. 
Preserve the memory of the city through documentation and enhancement 
of its hydraulic historical heritage 
(Department of Civil Engineering and Architecture, University of Pavia) 

  

15. 
1
Palmero Iglesias L.M., 

2
Bernardo G. 

Flexibility in habitat. A necessary condition in the architectural project 
(
1
Universitat Politècnica de València, Spain, 

2
Università degli Studi 

della Basilicata, Italy) 

  

16. Zapotochnyi Y.M. 
Аctual studies of the city 
(Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture) 

  

17. Антонюк Н.Р., Бічев І.К., Щеткіна Г.С. 
Особливості будівництва мансардних будинків 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 



18. Астанін М.О. 

Деконструктивізм і міський ландшафт 

(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) 
  

19. Варич А.С., Залогина А.С., Лисак А.Л. 

Особенности устройства мелкозаглублѐнного энергоэффективного 

фундамента 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 
  

20. Варич А.С., Стоянова А.С., Таркановский А.С. 

Проблемы реконструкции панельных зданий 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 
  

21. Варич А.С., Ткачук В.С., Заболотная И.В., Иванов И.Д. 

Опыт реконструкции под жилье объектов промышленной архитектуры 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 
  

22. Василенко О.Б., Ель Ешеіх Ель Алауі Дуаа, Танірвердієв А.Д. 

Принципи формування енергоефективних житлових районів міста 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

23. Василенко А.Б., Польщикова Н.В., Танивердиев А.Д. 

Генеральный план Одессы середины 60-х гг. ХХ века и его реализация 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

  

24. Васильченко Д.К. 

Підходи до рішень реконструкції закладів позашкільної освіти 

(Київський національний університет будівництва та архітектури) 

  

25. Вілінська Л.М., Бурлак Г.М., Гурська А.В. 

Впровадження енергоефективних рішень у багатоквартирних жит-

лових будинках 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

26. В’язовська А.В. 
Актуальні тенденції концепції «сталого розвитку» в містобудуванні 
(Київський національний університет будівництва та архітектури) 

  

27. Гордієнко О.О., Сєдак О.І. 
Сучасні шляхи розвитку ландшафтної архітектури 
(Київський національний університет будівництва та архітектури) 

  



28. Григор’єва В.Б. 

Використання новітніх акварельних матеріалів у художній підгото-

вці архітекторів 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

29. Древаль І.В. 

Залізничні вокзальні комплекси в контексті формування  іміджу 

сучасного міста 

(Харківський  національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова) 

  

30. Думанська В.В., Калінін О.О., Доценко Ю.В., Сидорова Н.В. 

Удосконалення конструкцій покриттів пішохідних територій 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

31. Дунаєвський Є.Ю. 

Осягнення сакрального сенсу чотирнадцяти зупинок Ісуса Христа на 

об’ємно-планувальному та містобудівному рівнях 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

32. Жабіна Г.І. 

Композиційні аспекти формування публічних просторів  в зонах 

станцій метрополітену 

(Харківський  національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова) 

  

33. Жежеріна І.В. 

Науково-теоретичний аналіз архітектурної спадщина середмістя Києва 

(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) 

  

34. Захаревська Н.С., Снядовський Ю.О. 

Архітектурно-містобудівні особливості розвитку рекреаційних зон 

Одеси для дітей та молоді 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

35. Карташова М.А., Симонов С.И. 

Особенности проектирования и архитектуры храмов древнего горо-

да Пальмиры в Сирии 

(Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля) 

  

  



36. Кисельов В.М., Кисельова Г.В. 

Моделювання і трансформація міського простору за допомогою 

архітектурного макетування 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

37. Козаренко О.В. 

Новітні тенденції в архітектурі оптово-роздрібних ринків 

(Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури) 

  

38. Коробко О.О., Уразманова Н.Ф., Полевой Р.В. 

Проблеми промислової архітектури сучасних міст 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

39. Кристак І.А., Єксарьова Н.М., Ковров В.А. 

Переваги CLT-технологій в умовах сталого дизайну міст 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

40. Кушнір О.М., Балабан А.М., Шнуровенко Д.В., Кондратьєва 

Г.О. 

Особливості проведення обстеження прийнятих в експлуатацію 

об’єктів будівництва 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

41. Лукач Е.О. 

Засади формотворення об’єктів сучасної архітектури в історичному 

середовищі міста 

(Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури) 

  

42. Лысов Д.В., Симонов С.И. 

Создание студенческого центра досуга  в городе Северодонецке 

(Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля) 

  

43. Мартишова Л.С. 

Феномен естетичного потенціалу архітектури сучасного міста 

(Харківський національний університет міського господарства іме-

ні О. М. Бекетова)  

  

44. Моркляник О.І., Качмар І.Р. 
Ревіталізація архітектурного простору (на прикладі конкурсного 
проекту багатофункціонального комплексу) 
(Національний університет «Львівська політехніка») 



45. Остапчук В.Ю. 
Ланцюговий та Русанівський мости – необхідність відбудови як 
пам’ятника київському мостобудуванню 
(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) 

  

46. Панкратов В.Н. 
Особенности архитектурного проектирования в условиях рекон-
струкции исторической застройки 
(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

  

47. Панкратов В.А., Глинин Д.Ю. 
Танхаус в современном городе 
(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

  

48. 
1
Петричко С.М., 

2
Шаповалов О.В. 

Безбар’єрне середовище і безпека експлуатації міської інженерно-
транспортної інфраструктури 
(
1
Одеська державна академія будівництва та архітектури, 

2
ТОВ 

«Науково-виробниче об’єднання «Трансінжиніринг»», м. Київ) 

  

49. Плахотный Г.Н., Варич А.С., Еленчук В.Д. 
Учет геологических особенностей участка при выравнивании крена 
здания 
(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

  

50. Савицкая О.С.,  Дмитрик Н.О., Румилец Т.С. 
История развития района им. Таирова (г. Одесса) 
(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

  

51. Самаричева А.Л., Олійник О.П. 
Особливості формування інноваційних архітектурних коледжів  
у сучасній структурі міста 
(Київський національний університет будівництва та архітектури) 

  

52. Сейтасанов Е.Р. 
Стан, містобудівна проблема міста Бахчисарая 
(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) 

  

53. Сєдак О.І. 

Проблеми формування образу сучасного міста 

(Київський національний університет будівництва і архітектури) 

  



54. Смадич І.П. 

Формування межових просторів житлових будинків, як детермінан-

та соціальної активності міста 

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу) 

  

55. Сотник А.І. 

Стан та проблеми розвитку урядової архітектури в контексті сучасного 

міста 

(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) 

  

56. Степаненко Я.В.,  Хараборська Ю.О. 

Особливості формування перинатальних центрів в умовах сучасної 

проблематики містобудування 

(Київський національний університет будівництва та архітектури) 

  

57. Сторожук С.С., Пронченко А.В. 

Історія розвитку морського швидкісного транспорту північного 

Причорномор'я 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

58. Токарь В.А., Моргун Е.Л. 

Одесса, которую мы должны сохранить 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

  

59. Трихліб О.В, Симонов С.І. 

Street-art в просторі сучасного Сєвєродонецька 

(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля) 

  

60. Тюрікова О.М., Погорєлов О.А., Тітінов В.В., Недошитко О.М. 

Взаємопов’язаність формального мистецтва та проектної практиці ДАС 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

61. Фролова К.С., Пекер А.Й. 

Сади на дахах та їх соціально-економічний вплив 

(Київський національний університет будівництва та архітектури) 

  

62. Харитонова А.А. 
Сучасні проблеми містобудівної науки 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  



63. 
1
Чепенко Н.Г., 

2
Чепенко А.В. 

Проблеми розвитку місті кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
(
1
Київський національний університет будівництва та архітектури, 

2
КНУ ім. Тараса Шевченка) 

  

64. Чорна Л.В., Долга А., Цудик А.А., Сологуб А.В. 
Індустріальне домобудівництво – минуле чи майбутнє житлових 
мікрорайонів? 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

65. Чорна Л.В., Кречун Л., Слободянюк Д.С.  
Стан і проблеми «зеленого» будівництва в Україні 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

  

66. Шаламова Е.Ю., Василенко А.Б. 
Влияние современных ресурсов рекламы на общее восприятие и 
облик исторически сложившейся городской среды 
(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

  

67. Шебек Н.М., Домотенко Б.А. 
Проблеми архітектурно-планувальної організації просторів для со-
ціокультурної взаємодії мешканців в центральних зонах малих міст 
(Київський національний університет будівництва та архітектури) 

  

68. Шкарапута М.В. 
Містобудівні проблеми ефективного й раціонального використання 
територій промислових поселень 
(Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури) 

  

69. Шпаковська В.Т. 
Інклюзивне середовище в закладах освіти 
(Київський національний університет будівництва і архітектури) 

  

70. 
1
Якубовський В.Б., 

2
Якубовський І.В. 

Деякі питання житлового будівництва в історично сформованому се-
редовищі (на прикладі Львова) 
(
1
НУ» Львівська політехніка», 

2
Київський національний універси-

тет будівництва та архітектури) 

  

71. Яременко И.С. 
Неоисторизм в современной архитектуре 
(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 


