Положення про реалізацію проекту «БекетовУрбанФест»
І. Загальні положення
1.

Це

Положення

визначає

порядок

проведення

заходів

у рамках

освітньо-іміджевого

проекту

«БекетовУрбанФест» (далі – Проект), що реалізується Харківським національним університетом міського господарства
імені О.М. Бекетова за підтримки Харківської міської ради із залученням спонсорів та партнерів проекту.
2. Цільовою аудиторією проекту є школярі та студенти, а також молодь віком до 35 року.
3. Дата реалізації Проекту квітень 2019 року.
4. Проект передбачає наступні заходи – Додаток 1.
ІІ Мета та завдання Проекту
1. Метою Проекту є презентація іміджу міста Харкова як потужного туристичного, освітнього, промислового,
інноваційного бізнес-центру, який не лише активно розвивається, але й зберігає свою архітектурну, історичну спадщину,
активно розвивається як центр інновацій та інвестицій.
2. Завданнями Проекту є:
- збереження історичної архітектурної спадщини міста Харкова,
- позиціонування міста як потужного туристичного, освітнього, промислового, інноваційного бізнес-центру,
- залучення туристів до міста,
- пожвавлення інвестиційної активності,
- організація культурного дозвілля молоді,
- презентація інноваційних можливостей розвитку сучасних міст.

ІІІ Строки реалізації проекту
1. Проект реалізується з 03.04.2019 року по 24.04.2019 року.
ІV Очікувані результати проекту
1. Позиціонування міста як інноваційного центру розвитку з метою пожвавлення туристської та інвестиційної
активності.
2. Патріотичне виховання молоді
3. Презентація міста для молоді як складної системи, що потребує великих зусиль для забезпечення ефективного
функціонування.
4. Збереження спадщини та розвиток міста Харкова.
5. Організація дозвілля молоді.
6. Допомога у реалізації проектів молоді, спрямованих на розвиток Харкова.
7. Презентація молодим людям можливостей додаткового розвитку та навчання, підвищення власної кваліфікації,
отримання актуальних на сьогодні навичок та умінь, профорієнтація.
8. Позиціонування сучасної науки як важливого елементу розвитку міст, активізація наукових досліджень.
9. Надання можливостей для молоді реалізувати власні творчі, організаторські, спортивні, інтелектуальні здібності.
Запланована кількість учасників Проекту становить від 2500 осіб.

Заходи проекту «БекетовУрбанФест»
Назва заходу

Дата
проведення
Екскурсія «SMART-city 03.04.2019
року з 10:00
– освіта майбутнього»

Ярмарок
молодіжних
можливостей «Beketov
Opportunity Space»
Х Міжнародна науковопрактична конференція
«Стратегія
розвитку
міст: молодь і майбутнє
(інноваційний ліфт)»
Етно-платформа
«Туристичний
калейдоскоп»

Бекетополія

Місце проведення

Кількість
учасників
імені від 500

ХНУМГ
О.М.Бекетова
(вул. М. Бажанова
17), локації Open
Spase
03.04.2019
ХНУМГ
імені від 500
року з 12:00 О.М.Бекетова
(вул. М. Бажанова
17), Червоний хол
03.04.2019
ХНУМГ
імені 100
року з 12:40 О.М.Бекетова
до 14:00
(вул. М. Бажанова
17),
ЦТТ
Мегаполіс
04.04 о 17:00 ХНУМГ
імені 100
О.М.Бекетова
(вул. М. Бажанова
17),
ЦТТ
Мегаполіс

04.04.2019
ХНУМГ
імені 100-200
року з 14:30 О.М.Бекетова (М.
до 16:00
Бажанова
17),
Фойє актової зали

Описання заходу
15 локацій, які у інтерактивній формі
презентують
різні
напрями
життєзабезпечення сучасних мегаполісів
ярмарок-презентація додаткових освітніх
можливостей для молоді у форматі мінітренінгів,
ділових
ігор,
вікторин,
презентаційних роликів та матеріалів
обговорення основних проблем розвитку
сучасних міст, презентація наукових
доробок молодих науковців, пошук шляхів
підвищення
ефективності
процесів
урбанізації
презентація туристського потенціалу країн
світу від представників національних
об’єднань Харківщини, секція туризму та
готельного господарства Х Міжнародної
науково-практичної конференції «Стратегія
розвитку міст: молодь
і майбутнє
(інноваційний ліфт)»
монополія із акторами та реальними
точками, що є своєрідними символами міста
Харкова, з метою «побудувати бізнес» у
своєму рідному місті

Фото-крос

12.04.2019
року з 16:00

Центр міста

Екшен-дискусія
«Зелена»
інфраструктура»

16.04.2019
року з 16:00

«Презентаційноархітектурний
арт
простір»
Квест
«Харків
архітектурний»

16.04.2019
року з 14:00

Архітектурно100-150
художні майстерні
Архаус,
Сокольники, вул.
Макаренка
Архаус,
100-150
Сокольники, вул.
Макаренка
Будинок Вчених, 100-150
(вул.
Жон
Мироносиць, 10)

Батл-проектів
«Бекетівський ринг»

24.04.2019
року з 14:00

Кінопоказ

24.04.2019
року з 17:00

18.04.2019
року з 16:00

100-200

ХНУМГ
імені 100
О.М.Бекетова
(вул. М. Бажанова
17), Червоний хол
Кінотеатр Аймакс 200
(або
інший
кінотеатр)

Квест по визначним місцям Харкова, місце
локації необхідно визначити за старими
світлинами історичного місця. Завдання
квесту виконані у тематиці історичної
спадщини Харкова
круглий стіл у форматі шоу-програм,
екшенів та паралельного обговорення
актуальних питань розвитку «зеленої», вело, інклюзивної інфраструктури тощо
виставка творчих
студентів

робіт

викладачів

та

презентація проекту озеленення території
Будинку Вчених від студентів Університету.
Квест із акторами, що заснований на
реальних подіях із життя видатного
українського архітектора, який створив
архітектурний образ міста Олексія Бекетова.
Квест проводиться у будинку, який
проектував та в якому жив архітектор
Презентація та захист молодіжних проектів
у форматі боксерського поєдинку зі
справжнім рингом, боксерськими печатками
та інтелектуальною битвою
Презентація
відео-ролику
молодіжних
проектів. Кіноперегляд

Заходи, які проводяться протягом всього періоду фесту по мірі набору груп:
Бекетополія.
Фото-крос
Квест «Харків архітектурни»
Екскурсія «Харків бекетівський» - екскурсія, що презентує архітектурну історію нашого міста
Бекетівські воркшопи «Харків SMART CITY» - локації, що презентують інноваційний розвиток сучасних
мегаполісів.
Виставка художніх робіт студентів та викладачів Університету «Бекетівська школа».
Фото-зона - фото-виставковий простір для фотографування та селфі з іміджевими елементами Університету.

