
 

Коротка біографія:  

Вотінов Максим Алекович, 1986 року народження, громадянин України.  

З 2000 по 2005 рр. – учень Харківського Житлово-комунального технікуму (ЖКТ) за 

спеціальністю «Зелене будівництво і садово-паркове господарство». У 2005 році вступив на 

містобудівельний факультет до Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ) на 

кафедру Архітектурного і Ландшафтного проектування (АіЛП) і закінчив її в 2010 році, отримавши 

диплом архітектора з відзнакою. У цьому ж році став здобувачем кафедри АіЛП Харківської 

національної академії міського господарства, а також асистентом цієї ж кафедри. 

У 2012 році захистив дисертаційну роботу на тему «Еволюція формування відкритих 

архітектурних просторів центру крупнішого міста (на прикладі м. Харкова)» за спеціальністю 18.00.01 – 

«теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» на здобуття наукового ступеня кандидата 

архітектури. З 2014 року працює на посаді доцента, завідувача новоствореної кафедри Основ 

архітектурного проектування і рисунку факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва.  

Основні наукові праці та дослідження: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вотінов Максим Алекович 

Завідувач кафедри ОАПіР, 

доцент, кандидат архітектури 

Крижановская Н. Я.,  Вотинов М. А. 

 К82          Открытые архитектурные пространства центра Харькова: 

монография / Н. Я. Крижановская, М. А. Вотинов; Харьк. 

нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2010. – 220 с. 
 

Монография посвящена совершенствованию формирования 

открытых архитектурных пространств в центре города Харькова с 

целью разработки практических рекомендаций по улучшению 

характеристик его архитектурно-ландшафтной среды.  

 

 
Крижановская Н. Я.,  Вотинов М. А. 

К73       Формирование открытых архитектурных пространств в 

городской среде: монография / Н. Я. Крижановская, М. А. 

Вотинов – Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – 158 с. 

 

В монографии рассматриваются  особенности совершенствова-

ния формирования открытых архитектурных пространств в городской 

среде с учетом системного подхода.  

  

 
         Вотинов М. А. 

В79        Реновация и гуманизация общественных пространств в 

городской среде: монография / М. А. Вотинов; Харьк. нац. ун-т 

гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ, 2015. – 154 с.  

  

 Монография посвящена совершенствованию формирования 

общественных пространств в городской среде с целью разработки 

научно-обоснованных рекомендаций по реновации и гуманизации их 

архитектурно-ландшафтной среды. 

 


