
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
БАБАЄВ В.М. – ректор Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова, 

доктор наук з державного управління, професор, голова 

комітету;  

ШУТЕНКО Л.М. – Почесний ректор ХНУМГ  

ім. О.М. Бекетова, доктор техн. наук, професор; 

СТАДНИК Г.В.  –  перший проректор ХНУМГ  

ім. О.М. Бекетова, канд. екон. наук, професор; 

СУХОНОС М.К. – проректор з наукової роботи ХНУМГ 

ім. О.М.Бекетова, доктор техн. наук, професор;  

 МАЛИНІНА Т.В. – проректор з науково-педагогічної 

роботи ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, доктор філософії; 

СЕНЧЕНКО М.І. – директор ДНУ “Книжкова палата 

України імені І. Федорова”, доктор техн. наук, професор; 

РЯБЧЕНКО О.Л. – завідувачка кафедри всесвітньої історії 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, доктор іст. наук, професор; 

ЄВСЄЄВА Т.М. – співробітник Інституту історії України 

НАН України, канд. іст. наук; 

ЄЛІСЕЄВА Т.П. – директор Музейного комплексу ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Щорічна Всеукраїнська науково-практична 

конференція “СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ: Історія. 

Освіта. Наука. Культура. Особистість” стала традицією та 

однією зі знакових подій в діяльності університету на його 

шляху до сторічного ювілею. За майже сторічну історію 

університету великий внесок у скарбницю науково-

практичного й педагогічного досвіду зробили декілька 

поколінь колективу нашого вищого навчального закладу. 

Доробок видатних науковців та педагогів минулих поколінь 

та сьогодення є гідним фундаментом для виховання сучасної 

студентської молоді. 

Мета конференції :  

Дослідження та популяризація інтелектуального 

надбання науковців та практиків, викладачів та випускників 

університету, видатних діячів минулого і сьогодення в 

розбудову галузей міського господарства, містобудування та 

архітектури України;  

Дослідження історичного та сучасного науково-

освітнього простору ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, який 

поєднаний з українською та європейською спадщиною. 

У програмі конференції: 

Доповіді-дослідження, присвячені історії розбудови 

міського господарства країни, видатним іменам науки і освіти 

університету, здобуткам і досягненням різних історичних 

періодів, знаковим подіям в діяльності ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова. 

 

 

 

 
 

Адреса: 

Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17  

ХНУМГ імені О.М. Бекетова  

Рада зі спадщини  

 Музейний комплекс університету 

museum@kname.edu.ua 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Харківська обласна державна адміністрація  

Департамент науки і освіти ХОДА 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова  

Інститут історії України Академії наук України 

Книжкова палата України імені Івана Федорова 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди 

Центр краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька  

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

Харківська державна наукова бібліотека  

імені В.Г. Короленка 

Харківський історичний музей  

імені М.Ф. Сумцова 

Регіональний інформаційний центр ХОДА 

РХТ ВСК “Реабілітовані історією” 
 

VІІІ  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ: 

Історія.  

Освіта. Наука. Культура. Особистість 
 

23 - 24 листопада 2022 року 
 

 
 

 

Харків – 2022 
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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  

КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Історія:  

- Історія розвитку галузей міського господарства, 

містобудування, архітектури. 

- Історичний вклад Університету в розвиток науки про 

життєдіяльність міст. 

- Видатні особистості Університету та галузі міського 

господарства, містобудування, архітектури. 

- Історичне партнерство Університету з міськими, 

галузевими, науковими, культурними установами та 

закладами вищої освіти. 

 Освіта:- 

- Дослідження історії створення та існування спеціальностей 

Університету на потребу розвитку галузі міського 

господарства, містобудування та архітектури. 

- Історія створення і діяльності кафедр і факультетів 

Університету.. 

- Студентство Університету. Наукові і громадські спільноти. 

Ініціативи. Проєкти. Участь в діяльності Університету, міста, 

країни. Культура. Спорт. Яскраві особистості та події. 

 Наука: 
- Дослідження наукової спадщини Університету минулого. 

- Сучасні науковці Університету та їх вклад в розбудову 

міського господарства, містобудування та архітектуру 

Харкова та України. 

- Партнерство з закладами вищої освіти і установами 

Харкова, України, світу. 

 Культура: 

- Внесок особистостей Університету в мистецтво, літературу, 

образотворче мистецтво та краєзнавство. 

- Партнерство Університету з культурними установами та 

участь у всеукраїнських та міських культурних заходах і 

проєктах. 

 Особистість: 

- Вклад особистостей (педагогів, науковців, випускників, 

державних діячів, робітників ЖКТ та ін.) в розбудову 

Університету та галузей міського господарства, 

містобудування та архітектури Харкова та України. 

- Відзначення ювілеїв видатних науковців. 

 Бекетовська спадщина та сучасний світ: 

- Бекетовська епоха у вітчизняній архітектурі. 

- Сторінки життя і творчості академіка архітектури 

О.М. Бекетова на тлі історичної епохи. 

- О.М. Бекетов – архітектор, педагог, художник, громадський 

діяч. 

- Внесок О.М. Бекетова в розвиток архітектурної освіти. 

- Геніалогія роду Бекетових. Внесок роду Бекетових в 
історію, культуру, науку, освіту. 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

До участі в конференції запрошуються 

докторанти, аспіранти, викладачі закладів вищої 

освіти та наукових установ, громадських 

організацій та інші зацікавлені особи: історики, 

музейники, архівісти, краєзнавці.  

Форма участі – on\of-line, презентація відео-

репортажів.  

Робоча мови конференції – українська. 

Участь у конференції є безкоштовною. 

 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

За матеріалами  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

видається збірка статей 
СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ: 

Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість. 

 

Термін  

надання статей в збірку  

 протягом місяця після проведення конференції 

 

- Статті, що будуть надруковані у збірці: 

приймаються оформленими по вимогам видання; 

- Статті, що не відповідають тематиці 

Конференції можуть бути відхиленими 

редакційною радою. 

- Збірка матеріалів конференції, що 

відбулася, видається до початку проведення 

наступної Конференції. 

- Видання безкоштовне. 

Вимоги 

до оформлення статей в збірку 

З вимогами оформлення статей пропонуємо  

ознайомитися на сайті Музейного комплексу 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в розділі меню: 

- Проєкт “Спадщина університету” 

- Збірка конференції 

 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Місце проведення: 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

Адреса: 

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

Музейний комплекс  
 

Контактна особа: Білас Юлія Валеріївна 

Е-mail: julia.bilas95@gmail.com 
 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У  

VІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції  
СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ: 

Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість 

 Термін подачі заявки  

10- 20 вересня 2022 року. 

 Електронна Анкета учасника конференції  

на сайті Музейного комплексу ХНУМГ імені 

О.М. Бекетова в розділі меню: 

 - Проєкт “Спадщина університету” 

 - Анкета учасника 

 
Прізвище, ім’я, по батькові   

Місце роботи та посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

ПІБ, науковий ступень, 

вчене звання наукового 

керівника (для студентів, 

аспіратів) 

 

Назва організації/установи 

(повна) 
 

Контактний телефон  

Електронна пошта  

Назва доповіді  

 

mailto:julia.bilas95@gmail.com

