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БЄЛОГУБ ВІТАЛІЙ ДАНИЛОВИЧ 

(1926–2012) 

 

Живописець, кандидат 

 архітектури (1955 р.), професор (1992 р.) 

Завідувач кафедри архітектурного 

проєктування та рисунку (1955-1959?рр.) 

Доцент, професор кафедри архітектурного 

проєктування та рисунку (1974-1998 рр.) 

Професор кафедри реставрації 

творів мистецтв Харківської академії 

дизайну та мистецтв (із 2000 р.) 

Член Національної Спілки 

Архітекторів України (1953 р.) 

 

 Древаль І. В. Бєлогуб Віталій Данилович. Творчий шлях архітектора, 

педагога та науковця / І. В. Древаль // Спадщина університету: Історія. 

Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-практ. конф., 

Харків, 5–16 груд. 2016 р. / [керівник вид. проєкту В. М. Бабаєв ; редкол.: 

Л. М. Шутенко (голова) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. –  

С. 100–104. 

 

Віталій Данилович Бєлогуб народився 27 квітня 1926 р. в місті Ніжині 

Чернігівської області в сім’ї ученого-тваринника. Можна з великою вірогідністю 

припустити, що саме самобутня та виразна архітектура цього історичного міста 

вплинула у майбутньому на вибір професії архітектора і викликала його велику 

зацікавленість до вивчення архітектурних пам’яток. 

Під час Другої світової війни Віталій з матір’ю був евакуйований у 

Свердловськ, де не тільки закінчив середню школу, а й працював на заводі під 

відомим гаслом «Усе для фронту, усе для Перемоги». У 1944 році його батько, 

Данило Кирилович, був відкликаний з фронту для робіт з відновлення 

тваринницького господарства на звільненій Харківщині. Сюди ж, до Харкова, 

переїхала і вся його сім’я. 

1944 рік був знаменним для молодого Віталія: він став студентом 

архітектурного факультету Харківського інженерно-будівельного інституту і за 

п’ять років закінчив виш із відзнакою. У студентські роки проявилися не тільки 

його яскраві професійні таланти, а й організаторські здібності – Віталій був 

старостою групи. 

Після закінчення закладу вищої освіти у 1949 р. він почав працювати 

архітектором у крупному проєктному інституті Міськбудпроєкт. На той час треба 

було швидко піднімати країну з руїн, відновлювати зруйноване війною, 

проєктувати нове. 
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Віталій Данилович виявив у цей складний період колосальну працездатність 

і любов до професії. Так, протягом 1949–1950 років, він виконав особисто сім 

проєктів, у тому числі: проєкт спортивного павільйону, проєкт забудови кварталу 

Ясиновського КХЗ, а у складі авторських колективів взяв участь у розробці 

одинадцяти проєктів, серед яких: ряд типових житлових будинків, забудови 

вулиць і житлових кварталів Миронівської ГРЕС, забудови головної вулиці 

Сєверодонецька. 

Вже в молоді роки Бєлогуб В. Д. усвідомив, що істинним двигуном 

прогресу в будівництві та архітектурному проєктуванні є наука. Маючи неабиякі 

здібності, 1950 року він склав іспити і був зарахований до аспірантури при 

Академії архітектури УРСР. Науковим керівником став член-кореспондент 

Академії архітектури УРСР Н. А. Гробовський. Захист Віталієм Бєлогубом 

кандидатської дисертації на тему «Комплексне багатоповерхове житлове 

будівництво в місті Запоріжжі в післявоєнний період» ознаменував успішне 

завершення його наукової підготовки. Омріяний диплом кандидата архітектури 

був отриманий одразу після травневих свят – 3 травня 1955 р. 

Повернувшись 1954 року в Міськбудпроєкт на посаду старшого архітектора, 

Віталій Данилович з подвоєною енергією продовжував свою проєктну діяльність, 

а з 1955 року став поєднувати її з роботою за сумісництвом асистентом, а потім на 

посаді доцента на кафедрі архітектури і рисунку ХІІКБу, разом з професором 

Чернишовим П. К., доцентом Шпарою П. Ю., старшим викладачем Крикіним А. Г., 

асистентом Святченко Є. А. 

Енергія, ентузіазм і організаторські здібності Віталія Даниловича дозволили 

йому в 1958 році бути обраним на посаду завідувача кафедри архітектури і 

рисунка та пропрацювати на цій посаді 20 років до 1977 р. 

Перший період роботи на кафедрі до 1974 р. був пов’язаний з підготовкою 

фахівців будівельних спеціальностей. Доцент Бєлогуб В. Д. викладав такі 

дисципліни, як архітектура міських споруд, цивільні і промислові споруди, 

житлові та громадські будівлі. Під його керівництвом захистили дипломи понад 

120 студентів. 

1959–60 рр. на кафедрі під керівництвом Бєлогуба В. Д. була виконана 

важлива науково-дослідницька робота «Основні принципи проєктування 

житлових будинків з приквартирними ділянками». Віталій Данилович завжди 

активно співпрацював з проєктними організаціями міста Харкова, за що 

отримував подяки, особливо за роботи з перевірки режиму інсоляції на територіях 

нової житлової забудови. 

Відновлення в ХІІКБі підготовки за фахом «архітектура» у 1974 році 

ознаменувало новий етап у житті Віталія Даниловича і усього будівельного, а 

незабаром містобудівельного факультету інституту. Багато сил було віддано 

організації навчального процесу на сучасному рівні в умовах досить скромної, на 

той період, матеріально-технічної бази. Для цього Бєлогуб як завідувач кафедри 

активно залучав досвід і методики підготовки архітекторів провідного на той час 

навчального закладу – Московського архітектурного інституту (МАРХІ).  
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Розуміючи важливість практичної складової у становленні архітектора-

професіонала, Бєлогуб В. Д. запросив на роботу молодих, але досвідчених у 

проєктній роботі, викладачів: Мухортова М. Л., Кортунова В. В., Деруна В. А. 

Маючи високий рівень професійної комунікабельності, Віталій Данилович 

підтримував наукові й особисті зв’язки з колегами – педагогами з Алтайського, 

Барнаульського і Хабаровського політехнічних інститутів, Грозненського 

нафтового інституту, куди його запрошували для читання лекцій, а також активно 

творчо спілкувався з відомими архітекторами Київського інженерно-будівельного 

інституту (Єжов В. І., Фомін І. О. та ін.), Московського архітектурного інституту 

(Коситський П. О., Мікуліна О. В.). 

Віталій Данилович був принциповим і вимогливим викладачем, проте 

завжди міг підбадьорити першокурсника, що розгубився над занапащеною 

поліхромією, або відмивання храму Аполлона, узявши в руки кисть і фарби. 

«Немає такого зіпсованого креслення, яке не можна було б виправити», – 

полюбляв повторювати талановитий педагог. Характерною рисою Віталія 

Даниловича було залучення для роботи інноваційних на той час інструментів для 

виконання креслень. Це були особливо виточені ролики для рейсшин, спеціальні 

конуси для швидкого виконання перспективи, пропорційний циркуль для 

визначення пропорцій «золотого перетину» та інші. Багато хто зі студентів 

користувався шматочками китайської туші для професійного відмивання 

креслень, якими щедро ділився Віталій Данилович. Він відрізнявся неординарним, 

творчим підходом до справи освіти. Так, місцем першої практики для своєї групи 

він обрав невелике мальовниче місто Умань і його історичний дендропарк 

Софіївка. Студенти їхали туди через Київ, де мали можливість вперше побачити 

відомі пам’ятники архітектури. У Софіївці знайомились як із творами 

архітектурного, так і ландшафтного мистецтва. Щоб забезпечити студентів 

харчуванням, Віталій Данилович домовився з адміністрацією про бартер: сніданки 

і обіди в обмін на декоративне панно в холі гуртожитку, де проживали також 

безкоштовно. 

На старших курсах велику увагу В. Д. Бєлогуб приділяв комплексності 

освіти архітекторів. Інтегруюча за своєю природою архітектурна діяльність 

пов’язана з співпрацею із суміжниками. Тому Віталій Данилович сам тісно вів 

співробітництво і запрошував на заняття з архітектурного проєктування для 

консультацій різних фахівців, а саме: 

- Бережнова І. О., який розробляв на цей час нові методи прокладення 

інженерних комунікацій на території житлових районів; 

- Любарського Р. І., який виразно і дохідливо пояснював прийоми 

планування міських транспортних комунікацій; 

- Маяк Г. С. – відомого в місті ландшафтного архітектора-практика. 

Паралельно з викладацькою роботою Бєлогуб В. Д. продовжував брати 

участь у проєктних роботах, у тому числі був учасником розробки проєктної 

документації наших навчально-лабораторних корпусів, лижної бази інституту  

(1972 р.), [проєкту інтерʼєрів бібліотеки Харківської академії міського 

господарства (1975 р.), експериментальних проєктів житлових будинків з 

великих блоків безопалубочного комбайнового виготовлення (1958 р.) та ін.]. 
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Серед численних науково-проєктних робіт із госпдоговірної тематики 

можна виділити такі як: «Комплексний благоустрій житлової території забудови в 

місті Курчатові», «Реконструкція благоустрою території Харківського аеропорту». 

У 1990 р. список науково-методичних робіт (друкованих і рукописних) у 

різних виданнях склав 155 позицій. Значна частина наукових робіт публікувалась 

у бюлетенях технічної інформації та в наукових звітах ХО «Міськбудпроєкт», які 

зберігаються в технічних відділах. 

За весь період своєї роботи В. Д. Бєлогуб підготував до захисту понад 

210 фахівців. 

В. Д. Бєлогуб є автором великої кількості науково-методичної літератури. 

До найбільш значних можна віднести монографію «Будівлі зі стінами з великих 

елементів безопалубочного комбайнового виготовлення» (1964 р.) і навчальний 

посібник для будівельних факультетів ЗВО у співавторстві з професором 

О. О. Тіцем «Історія архітектури» (1965 р.). 

Як істинний учений, Віталій Данилович розумів важливість знання для 

архітектора англійської мови, що стала сьогодні основною мовою в міжнародних 

комунікаціях. Він сам переклав тексти зарубіжних видань і впроваджував знання 

англійської мови в методику підготовки майбутніх архітекторів. 

Як приклад – спільні з викладачами кафедри іноземних мов методичні 

вказівки. У 2003 році вийшов серйозний підсумок науково-методичної роботи 

В. Д. Бєлогуба – «Короткий англо-російський архітектурний ілюстрований 

словник» (Бєлогуб В. Д., Чуров Ю. В.). Пропонований словник призначений для 

студентів архітектурних факультетів. 

В. Д. Бєлогуб не залишався осторонь процесів громадської активності. Він 

був членом правління харківського відділення Спілки архітекторів УРСР, членом 

правління спілки з охорони пам’ятників історії та архітектури. Пам’ятні для усіх 

виставки чудових живописних робіт Віталія Даниловича, які він неодноразово 

організовував у Харкові та інших містах країни. [Персональні виставки – в 

Харкові (1963 р., 1968 р., 1980 р., 1990 р., 1996 р., 2001 р.), у містах Кохтла-

Ярве в Естонії (1981 р.), Києві (1983 р.)]. 

Плідна та натхненна робота Віталія Даниловича отримала відзнаки. Це такі 

нагороди: 

– подяка за активну участь у проєктуванні, будівництві й устаткуванні 

навчально-лабораторного корпусу від ректора Бутенка Ю. І. (1966 р.); 

– медаль «За добросовісну працю в ознаменування 100-річчя з дня 

народження В. І. Леніна» (1970 р.); 

– медаль «Ветеран праці» (1985 р.); 

– нагрудний значок «За відмінні успіхи в роботі» в області вищої освіти 

(1990 р.) за наказом Державного комітету СРСР з народної освіти. 

У 1992 р. рішенням Державного Комітету СРСР з народної освіти 

В. Д. Бєлогубу присвоєно звання професора кафедри архітектурного проєктування 

і малюнка. 

Помер Віталій Данилович у 2012 році в м. Харкові. 
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Бібліографія праць професора В. Д. Бєлогуба 

 

1957 
 

1. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу 

«Архитектура» : для студ. спец. «Архит. гор. сооруж.», «Архит. гражд. и пром. 

зданий», «Проект. казарм. зданий» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост. 

В. Д. Белогуб]. – Харьков : ХИИКС, 1957. – 33 с. 

 

1960 
 

2. Улучшение эксплуатационных качеств малометражных квартир для 

посемейного заселения / В. Д. Белогуб // Вопросы улучшения эксплуата-

ционных качеств зданий : тр. межвуз. науч. совещ., Харьков, 28–30 окт/ 1958 г. – 

Харьков, 1960. – * 

3. Экспериментальные жилые дома со стенами из крупных 

асбестоцементных панелей в Харькове / В. Д. Белогуб // Жилищное 

строительство. – 1960. – № 6. – * 

 

1961 

 

4. К вопросу повышения технико-экономической эффективности 

строительства зданий из крупных элементов заводского изготовления / 

В. Д. Белогуб [и др.] // Научные труды Харьковского института инженеров 

коммунального строительства. – Харьков, 1961. – Сб. 9, вып. 2. – * 

5. Механизация полносборного строительства жилых домов / В. Белогуб, 

В. Беркович // Строительство и архитектура. – 1961. – № 10. – С. 25–27. 

6. Новые архитектурно-конструктивные решения и материалы в практику 

строительства / В. Д. Белогуб [и др.] // Строительство и архитектура. – 1961. – 

№ 4. – * 

7. Пути сокращения типоразмеров элементов наружных стен / 

В. Д. Белогуб // Общественные науки. Архитектура. Графика : докл. на 

ХІХ науч. конф., Ленинград, 1961 г. / Ленинград. инж.-строит. ин-т. – Л., 1961. – 

С. 84–85. 

 

1962 

 

8. Новый жилой район в центральной части Запорожья / В. Белогуб, 

Н. Ковтун // Строительство и архитектура. – 1962. – № 6. – С. 12–13. 

 

1963 
 

9. Неиспользованные возможности эффективного производства крупных 

блоков и панелей / В. Д. Белогуб [и др.] // Строительство и архитектура. – 

1963. – № 2. – *. – (Известия высших учебных заведений). 
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1964 

 

10. Здания со стенами из крупных элементов безопалубочного 

комбайнового изготовления : монография / В. Д. Белогуб. – Харьков : Изд-во 

Харьков. гос. ун-та, 1964. – 116 с. : ил. 

 

1965 

 

11. История архитектуры : [учеб. пособие для строит. ф-тов вузов УССР] / 

А. А. Тиц, В. Д. Белогуб. – Харьков : Изд-во Харьков. гос. ун-та, 1965. – 119 с. : 

ил., табл. 

 

1966 

 

12. Будинки із стінами з великих елементів безопалубкового 

комбайнового виготовлення / В. Д. Бєлогуб [та ін.] // Сільське будівництво. – 

1966. – № 7. – * 

13. К вопросу завершения застройки площади им. Дзержинского / 

В. Д. Белогуб [и др.] // Объединённая научная конференция кафедр архитектуры : 

тез. докл., Харьков, 1966 г. – Харьков, 1966. – * 

14. Научно-методические основы построения учебного пособия по 

истории архитектуры / В. Д. Белогуб // Тезисы докладов на научной 

конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 1965 г., Харьков, март 1966 г. – Харьков, 1966. –  

С. 63–64. 

15. Перспективы применения комбайновых стеновых конструкций в 

сельском строительстве / В. Д. Белогуб // Вопросы архитектуры : тез. докл. 

межвуз. науч. конф. по пробл. архит., Харьков, 1966 г. / отв. ред. 

А. Ю. Лейбфрейд ; Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1966. – С. 25. 

16. Развитие объёмно-пространственной композиции центра Харькова / 

В. Д. Белогуб [и др.] // Объединённая научная конференция кафедр 

архитектуры : тез. докл., Харьков, 1966 г. – Харьков, 1966. – * 

17. Художественная выразительность застройки при применении типовых 

проектов / В. Д. Белогуб // Объединённая научная конференция кафедр 

архитектуры : тез. докл., Харьков, 1966 г. – Харьков, 1966. – * 

 

1967 
 

18. Здания общественного назначения в композиции жилой застройки / 

В. Д. Белогуб // ІІІ объединённая научная конференция Харьковских вузов по 

вопросам архитектуры : тез. докл., Харьков, 1967 г. – Харьков, 1967. – * 
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19. К вопросу об архитектурной выразительности современных  

жилых массивов / В. Д. Белогуб, Н. И. Ковтун // Тезисы докладов на научной 

конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 1966 г., посвящённой 50-летию Великой 

октябрьской социалистической революции, Харьков, март 1967 г. – Харьков, 

1967. – С. 77–78. 

20. К вопросу реконструкции Московского проспекта в г. Харькове / 

В. Д. Белогуб [и др.] // Тезисы докладов на научной конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 

1966 г., Харьков, 1966 г. – Харьков, 1966. – * 

21. Применение типовых проектов на сложном рельефе / В. Д. Белогуб, 

Н. И. Ковтун // Строительство и архитектура. – 1967. – № 7. – С. 40. 

22. Проектное предложение по застройке селитебного района вдоль 

Московского проспекта от Коммунальной улицы до улицы им. 17 Партсъезда / 

В. Д. Белогуб // ІІІ объединённая научная конференция Харьковских вузов по 

вопросам архитектуры : тез. докладов, Харьков, май 1967 г. – Харьков, 1967. – 

С. 6–7. 

23. Реконструкция городского центра / В. Д. Белогуб [и др.] // Строитель-

ство и архитектура. – 1967. – № 6. – С. 13–14. 

24. Строительство сельских домов из крупных блоков / В. Белогуб, 

Г. Васильев, В. Илаврук // Строительство и архитектура. – 1967. – № 6. – С. 33. 

 

1968 
 

25. Древнее зодчество Новгорода и Пскова : каталог выст. акварелей и 

рис. / В. Белогуб, Е. Святченко ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Харьков. 

отдел Союза сов. архит. – Харьков : ХИИКС, 1968. – 9 с. : 11 ил. 

26. Мемориальный комплекс в селе Соколово / В. Д. Белогуб, 

Г. П. Васильев // Строительство и архитектура. – 1968. – № 7. – С. 33. 

27. Новые жилые массивы в Харькове / В. Д. Белогуб, Л. Р. Лагутцева // 

Жилищное строительство. – 1968. – № 6. – С. 70–76. 

28. Новые жилые массивы в Харькове / В. Д. Белогуб, Л. Р. Лагутцева // 

Жилищное строительство. – 1968. – № 7. – С. 1–5. 

29. О жилых массивах города Харькова / В. Д. Белогуб // Материалы ІV 

межвузовской научной конференции кафедр архитектуры : тез. докл., Харьков, 

11–13 дек. 1968 г. / отв. ред. В. Д. Белогуб ; Харьков. инж.-строит. ин-т. – 

Харьков, 1968. – С. 5–6. 

30. Основы архитектуры и градостроительства : конспект лекций для 

студ. спец. «Светотехника и источники света» / В. Д. Белогуб ; Киев. инж.-

строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1968. – Ч. 1. –106 с. 

 

1969 
 

31. Влияние демографии на выбор типа жилища / Л. Р. Лагутцева, 

В. Д. Белогуб // Строительство и архитектура. – 1969. – № 3. – С. 20–21. 
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32. О пространственной организации групп жилых домов в микрорайоне / 

В. Д. Белогуб, Н. И. Ковтун, В. П. Шевченко // Вопросы архитектуры : тез. докл. 

V науч. конф. по вопр. архит., посвящённой 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина, Харьков, 24–27 дек. 1969 г. / отв. ред. А. Ю. Лейбфрейд ; Харьков. 

инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1969. – С. 19–21. 

 

1970 

 

33. Архитектура городских сооружений. Определение времени 

инсоляции : лаб. работа / М-во высш. и сред. спец. образ. УССР, Харьков. ин-т 

инж. коммун. строит ; [сост. В. Д. Белогуб]. – Харьков : ХИИКС, 1970. – 15 с. 

34. Основы архитектуры и градостроительства : конспект лекций / 

В. Д. Белогуб ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1970. – Ч. 2. – 97 с. 

35. Сельские дома из блоков безопалубочного комбайнового изготовления / 

В. Д. Белогуб, В. А. Лаврук // Сільське будівництво. – 1970. – № 7. – С. 8. 

 

1971 

 

36. К вопросу прогнозирования в градостроительстве / В. Д. Белогуб // 

Вопросы архитектуры : тез. докл. VI науч. конф. по вопр. архит., Харьков, 

24–27 мая 1971 г. / отв. ред. А. Ю. Лейбфрейд ; Харьков. инж.-строит. ин-т. – 

Харьков, 1971. – С. 16. 

37. Методические указания по курсовому проектированию по курсу 

«Архитектура». Курсовой проект на тему «Промышленные здания» : для студ. 

строит. ф-та спец. «Городское строительство» и «Промышленное и гражданское 

строительство» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост. В. Д. Белогуб]. – 

Харьков : ХИИКС, 1971. – 11 с. 

38. Основы планировки и благоустройства населённых мест : конспект 

лекций / В. Д. Белогуб, Г. П. Васильев, Н. И. Ковтун. – Харьков : ХИИКС, 

1971. – 237 с. 

 

1972 

 

39. Гостиница «Запорожье» / В. Д. Белогуб // Строительство и 

архитектура. – 1972. – № 5. – С. 14–19. 

40. Ландшафт и архитектура / В. Д. Белогуб, Н. И. Ковтун // Вопросы 

архитектуры : тез. докл. VII науч. конф. кафедр архит., Харьков, февр. 1972 г. – 

М., 1972. – С. 42–43. 

41. Методические указания по разработке конструкций гражданских 

зданий по курсу «Архитектура городских сооружений» : практич. занятия на 

IV курсе спец. ПГС / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост.: В. Белогуб, 

Л. Кудрявцев, В. Лаврук]. – Харьков : ХИИКС, 1972. – 16 с. 
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42. Методические указания по разработке планировки, застройки, 

инженерного благоустройства и озеленения группы жилых домов на 

практических занятиях по курсу «Архитектура гражданских и промышленных 

сооружений» : для студ. спец. ПГС / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Каф. 

архит. и рисунка ; [сост.: В. Д. Белогуб, В. И. Лаврук, В. К. Дерун]. – Харьков : 

ХИИКС, 1972. – 27 с. 

 

1973 

 

43. О завершении центра Запорожья / В. Д. Белогуб, Н. И. Ковтун, 

В. А. Дерун // Строительство и архитектура. – 1973. – № 1. – С. 4–8. 

44. Определение оптимальной структуры жилищного строительства по 

типам домов и квартир (на примере г. Харькова) / В. Д. Белогуб, Л. Р. Лагутцева // 

Строительство, архитектура, строительные материалы и изделия : рефер. инф. о 

законч. науч.-исслед. работах в вузах УССР. – 1973. – Вып. 7. – С. 7. 

45. Практика застройки жилых массивов Харькова / В. Д. Белогуб, 

Г. Н. Васильев, Н. И. Ковтун, В. М. Погорелов // Строительство и архитектура. – 

1973. – № 3. – С. 3–11. 

 

1974 

 

46. Дом быта в г. Харькове / В. Д. Белогуб, Н. И. Ковтун, Н. Ф. Олейник // 

Строительство и архитектура. – 1974. – № 9. – С. 12–14. 

47. Развитие общественно-торговых центров Харькова / В. Д. Белогуб, 

Г. П. Васильев, Н. И. Ковтун, В. М. Погорелов // Строительство и архитектура. – 

1974. – № 6. – С. 1–7. 

48. 16-этажные жилые дома для строительства в г. Харькове / 

В. Д. Белогуб, В. М. Погорелов // Жилищное строительство. – 1974. – № 9. – 

С. 8–11. 

1975 

 

49. О методологических аспектах проектирования жилой среды в 

условиях научно-технической революции / Л. В. Сухарёва, В. Д. Белогуб, 

А. А. Янцевич // Вопросы архитектуры : тез. докл. VIII науч. конф. кафедр 

архит., Харьков, 1975 г. / отв. ред. А. Ю. Лейбфрейд ; Харьков. инж.-строит. 

ин-т. – М., 1975. – С. 43–44. 

50. Пространственная среда города и научно-технический прогресс / 

В. Д. Белогуб, Н. И. Ковтун // Вопросы архитектуры : тез. докл. VIII науч. конф. 

кафедр архит., Харьков, 1975 г. / отв. ред. А. Ю. Лейбфрейд ; Харьков. инж.-

строит. ин-т. – М., 1975. – С. 51–52. 

51. Унифицированные конструкции непрерывного бетонирования для 

сельских зданий / В. Д. Белогуб, В. А. Лаврук // Вопросы архитектуры : тез. 

докл. VIII науч. конф. кафедр архит., Харьков, 1975 г. / отв. ред. 

А. Ю. Лейбфрейд ; Харьков. инж.-строит. ин-т. – М., 1975. – С. 109–112. 
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1977 

 

52. Задания и краткие методические указания для выполнения курсовых 

проектов № 1–4 по курсу «Архитектурное проектирование» : для студ. 2 курса 

днев. отд. спец. 1201 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост.: В. Д. Белогуб, 

В. А. Дерун, П. Е. Шпара]. – Харьков : ХИИКС, 1977. – 31 с. 

53. Задания и краткие методические указания для выполнения курсовых 

проектов № 5–8 по курсу «Архитектурное проектирование» : для студ. 3 курса 

днев. отд. спец. 1201 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост.: В. Д. Белогуб, 

Н. Л. Мухортов, Е. А. Святченко, В. А. Дерун]. – Харьков : ХИИКС, 1977. – 

43 с. 

 

1978 

 

54. Методические указания и задания для выполнения курсовых проектов 

№ 13 по курсу «Архитектурное проектирование» : для студ. 5 курса днев. отд. 

спец. 1201 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост.: В. Д. Белогуб, 

И. А. Бережнов, В. А. Дерун]. – Харьков : ХИИКС, 1978. – 22 с. 

 

1979 

 

55. Методические указания для выполнения дипломных проектов по 

градостроительству и ландшафтной архитектуре : для студ. спец. 1201 – 

«Архитектура» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост.: В. Д. Белогуб, 

Е. А. Святченко]. – Харьков : ХИИКС, 1979. – 31 с. 

 

1980 
 

56. Формирование жилой среды в зоне влияния метрополитена / 

В. Д. Белогуб // Метрополитен и планировка крупнейшего города : тез. докл. 

респ. науч.-практ. конф., Харьков, 24–26 сент. 1980 г. / Харьков. ин-т инж. 

коммун. стр-ва. – Харьков, 1980. – С. 82–83. 

 

1982 
 

57. Подготовка архитекторов-градостроителей на новый качественный 

уровень (о подготовке архитекторов ХИИКСа) / В. Т. Семёнов, Е. А. Святченко, 

В. Д. Белогуб // Строительство и архитектура. – 1982. – № 7. – * 

58. Реальное дипломное проектирование / Е. А. Святченко, В. Д. Белогуб, 

В. Т. Семёнов // Строительство и архитектура. – 1982. – № 7. – С. 21–23. 
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1983 

 

59. Методические указания по разработке проекта жилого района по 

курсу «Архитектурное проектирование» : для студ. 4–5 курсов спец. 

«Архитектура» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост. В. Д. Белогуб]. – 

Харьков : ХИИКС, 1983. – 76 с. 

 

1986 
 

60. Исследование закономерностей формирования материальной 

пространственной среды селитебной зоны города / В. Д. Белогуб // ХХІІІ 

научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников 

Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и 

аннот. докл. – Харьков, 1986. – С. 30. 

61. Методические указания для выполнения дипломных проектов по 

градостроительству и ландшафтной архитектуре : для студ. 5 курса спец.  

1201 – «Архитектура» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост. В. Д. Белогуб, 

А. И. Рассоха]. – Харьков : ХИИКС, 1986. – 42 с. 

62. Опыт реализации программы развития архитектурных сред наглядной 

агитации привокзальной территории харьковского аэропорта / В. Д. Белогуб, 

Н. Л. Мухортов // ХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, 

аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального 

строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1986. – С. 30. 

63. Реконструкция привокзальной территории харьковского аэропорта / 

В. Д. Белогуб, В. В. Кортунов, Н. Л. Мухортов // ХХІІІ научно-техническая 

конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского 

института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – 

Харьков, 1986. – С. 31. 

 

1987 
 

64. Методические указания по определению основных расчётных 

параметров микрорайона с использованием ЭВМ при выполнении курсовых и 

дипломных проектов по курсу «Архитектурное проектирование» / Харьков. 

ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост. В. Д. Белогуб]. – Харьков : ХИИКС, 1987. – * 

65. Методические указания по самостоятельному изучению курса 

«Городские инженерные сети» : для студ. 3, 4, 5 курсов всех форм обуч. / 

Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост. В. Д. Белогуб]. – Харьков : ХИИКС, 

1987. – * 

1988 

 

66. Использование вычислительной техники при обучении архитекторов /  

В. Д. Белогуб // ХХІV научно-техническая конференция преподавателей, 

аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального 

строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1988. – * 
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67. Методические указания по расчётам параметров жилого района с 

использованием ЭВМ / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост. 

В. Д. Белогуб]. – Харьков : [б. и.], 1988. – * 

68. Опыт автоматизации определения расчётов параметров микрорайона 

и жилого района / В. Д. Белогуб, Б. А. Татаринович // ХХІV научно-техническая 

конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского 
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