
Заходи проекту «БекетовУрбанФест» 

Назва заходу Дата 

проведення 

Місце проведення Кількість 

учасників 

Описання заходу 

Екскурсія «SMART-city 

– освіта майбутнього» 

03.04.2019 

року з 10:00 

ХНУМГ імені 

О.М.Бекетова 

(вул. М. Бажанова 

17), локації Open 

Spase 

від 500  

 

15 локацій, які у інтерактивній формі 

презентують різні напрями 

життєзабезпечення сучасних мегаполісів 

Ярмарок молодіжних 

можливостей «Beketov 

Opportunity Space» 

03.04.2019 

року з 12:00 

ХНУМГ імені 

О.М.Бекетова 

(вул. М. Бажанова 

17), Червоний хол 

від 500  ярмарок-презентація додаткових освітніх 

можливостей для молоді у форматі міні-

тренінгів, ділових ігор, вікторин, 

презентаційних роликів та матеріалів 

Х Міжнародна науково-

практична конференція 

«Стратегія розвитку 

міст: молодь і майбутнє 

(інноваційний ліфт)» 

03.04.2019 

року з 12:40 

до 14:00 

ХНУМГ імені 

О.М.Бекетова 

(вул. М. Бажанова 

17), ЦТТ 

Мегаполіс 

100  обговорення основних проблем розвитку 

сучасних міст, презентація наукових 

доробок молодих науковців, пошук шляхів 

підвищення ефективності процесів 

урбанізації 

Етно-платформа 

«Туристичний 

калейдоскоп» 

11.04 о 17:00 ХНУМГ імені 

О.М.Бекетова 

(вул. М. Бажанова 

17), ЦТТ 

Мегаполіс 

100 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)» 

Бекетополія 11.04.2019 

року з 14:30 

до 16:00 

ХНУМГ імені 

О.М.Бекетова (М. 

Бажанова 17), 

Столова 

100-200  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 100-200  Квест по визначним місцям Харкова, місце 

локації необхідно визначити за старими 

світлинами історичного місця. Завдання 

квесту виконані у тематиці історичної 

спадщини Харкова 

Квест «Харків 

архітектурний» 

18.04.2019 

року з 16:00 

Будинок Вчених, 

(вул. Жон 

Мироносиць, 10) 

100-150  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 

Батл-проектів 

«Бекетівський ринг» 

24.04.2019 

року з 14:00 

ХНУМГ імені 

О.М.Бекетова 

(вул. М. Бажанова 

17), Червоний хол 

100  Презентація та захист молодіжних проектів 

у форматі боксерського поєдинку зі 

справжнім рингом, боксерськими печатками 

та інтелектуальною битвою 

Кінопоказ 24.04.2019 

року з 17:00 

Кінотеатр Аймакс 

(або інший 

кінотеатр) 

200  Презентація відео-ролику молодіжних 

проектів. Кіноперегляд 

 

 


