Всеукраїнська наукова конференція

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
І НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ
У РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ ОСВІТИ
Харків, 24–25 листопада 2020 р.
В рамках низки щорічних оглядів-конкурсів дипломних
робіт архітектурно-дизайнерських шкіл України
та супроводжуючих науково-методичних конференцій
у 2020 р. чергова всеукраїнська конференція
проводиться на базі Харківського національного
університету будівництва та архітектури. Конференцію
включено до плану наукових заходів Міністерства
освіти і науки України.

СПІВОРГАНІЗАТОРИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:

Вчена рада Інституту архітектури,
урбаністики та регіоналістики
Національної спілки архітекторів України,
Харківський національний університет
міського господарства
імені О. М. Бекетова, Харківська
державна академія дизайну і мистецтв

ПАРТНЕРИ:

Факультет архітектури Національної
академії образотворчого мистецтва
й архітектури, Архітектурний факультет
Київського національного університету
будівництва та архітектури, Інститут
архітектури та дизайну НУ «Львівська
політехніка», Інститут проблем сучасного
мистецтва Національної спілки художників
України (Київ)

ОРГКОМІТЕТ:

Олександр Бойчук, Анатолій Давидов,
Ірина Древаль, Надія Єксарьова,
Олександр Кащенко,
Наталія Кондель-Пермінова,
Петро Маркман, Віктор Мироненко,
Володимир Нікітін, Петро Ричков,
Олександр Челноков,
Катерина Черкасова, Богдан Черкес,
Юрій Чудновський

До участі в роботі конференції запрошуються
архітектори та дизайнери, педагоги та науковці,
представники МОН України, українських проєктних,
науково-дослідних, консультаційних і громадських
організацій та владних структур, незалежні експерти.

ЦІЛІ КОНФЕРЕНЦІЇ:
– визначення ролі реформування Національної
спілки архітекторів у вдосконаленні підготовки
професійних кадрів і розвитку архітектурної школи;
– аналіз сучасного стану та векторів модернізації
архітектурно-містобудівної освіти в Україні;
– оцінка стану справ щодо втілення концепції
реформування Національної спілки архітекторів
України;
– порівняння структури та програм
архітектурно-містобудівної освіти у нашій країні
з кращим світовим досвідом;
– вироблення спільних підходів архітектурних шкіл
і Національної спілки архітекторів до управління
розвитком професійної освіти в Україні.

співголови оргкомітету:
Володимр Гусаков, Олександр Буряк,
секретар — Ольга Дерябіна
СЕКЦІЇ:
· Сучасний стан архітектурно-урбаністичної та дизайнерської освіти
в Україні.
· Цілі та можливості Національної спілки архітекторів
у реформуванні системи вищої професійної освіти.
· Використання світового досвіду для модернізації української
архітектурної школи.
· Регіональні особливості архітектурних шкіл України та завдання
збереження їх ідентичності.
· Державна система архітектурних шкіл і альтернативні шляхи
розвитку архітектурно-містобудівної освіти.
ПРОГРАМА:

КОНТАКТ:
Ірина Крейзер
+38 095 667 62 47
irinakreizer57@gmail.com

Олена Гелла
+38 066 451 6951
alena.gella@ gmail.com

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, польська, російська
Збірка тез конференції з паралельними
українськими й англійськими текстами
вийде до кінця 2020 р.

· передбачено установчі доповіді, пленарні засідання, доповіді
та презентації в секціях і тематичних групах, засідання
за круглим столом, загальні дискусії
ГРАНИЧНІ ТЕРМІНИ:

Ситуація епідемії COVID-19 визначила необхідність
проведення цьогорічної конференції
в онлайн-форматі.

· подача заявок про участь
· тези (до 250 слів)
· розсилка програми

26. 10. 2020
09. 11. 2020
16. 11. 2020

Шановні колеги!
Надсилаємо Вам запрошення до участі у всеукраїнській науковій
конференції
«СПІВПРАЦЯ
УКРАЇНСЬКИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ
І
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
АРХІТЕКТОРІВ
У
РОЗВИТКУ
АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ ОСВІТИ», яка пройде 24–25 листопада
2020 р. в форматі он-лайн на базі Харківського національного університету
будівництва та архітектури. Зустріч проводиться в плані підготовки до ХХIХ
огляду-конкурсу дипломних робіт архітектурних і дизайнерських шкіл
України, який з приводу пандемії перенесено на 2021 р.
До участі в роботі конференції запрошуються архітектори та дизайнери,
педагоги та науковці, представники МОН України, українських проєктних,
науково-дослідних, консультаційних і громадських організацій, владних
структур, незалежні експерти. Конференцію включено до плану наукових
заходів Міністерства освіти і науки України.
Просимо заповнити реєстраційну форму та надіслати тези доповідей
об’ємом до 250 слів, які подаються українською або російською мовами,
з обов’язковим якісним перекладом англійською.
Розраховуємо на Вашу участь і чекаємо ваших думок з приводу питань,
які винесено на обговорення.
З повагою,
Ольга Дерябіна,
секретар Оргкомітету конференції

