
ХАРЛАН Олександр Вікторович (28.071973, смт Дніпровське 

Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл.) – кандидат 

архітектури (2010 р.), доцент (2013 р.). 

Старший науковий співробітник пам’яткоохоронних досліджень 

Південного регіону України НДІ пам’яткоохоронних досліджень 

Міністерства культури України. 

У 1990 р. закінчив середню школу пгт Дніпровське 

Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл. У 1990-1996 рр. 

навчався на архітектурному факультеті Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури, отримавши диплом зі 

спеціальності “Архітектор”. Працював інженером–дизайнером на 

ВАТ Дніпровський крохмале-патоковий комбінат. 1997-1998 рр. – 

служив у лавах Української армії. 

З 1998 по 1999 р. працював у сфері промислового дизайну. З 

1999 р. працював архітектором, проектуючи об’єкти житлового та 

громадського призначення. З цього часу кожного року брав участь у 

археологічних експедиціях на Кримському півострові. З 2000 р. є 

членом Національної спілки краєзнавців України і займається 

архітектурно-містобудівними дослідженнями населених пунктів 

Дніпропетровщини. 

У 2005-2009 рр. навчався в аспірантурі Київського національного 

університету будівництва та архітектури (спеціальність 18.00.01 

“Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури”). Брав участь 

у розробці багатьох проектів з реставрації пам’яток архітектури 

національного та місцевого значення. Є автором проектів зон охорони 

об’єктів культурної спадщини, історико-містобудівних обґрунтувань 

реконструкції історичної забудови в існуючому середовищі у межах 

історичних ареалів. 

З 2009 р. працює науковим співробітником в НДІ 

пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України. Є 

співавтором та науковим керівником низки пам’яткоохоронних 

проектів з дослідження міст України: Горлівка (Донецька область), 

Дніпродзержинськ (Дніпропетровська область), Бахчисарай (АР 

Крим), Запоріжжя,, Мелітополь (Запорізька область), Кіровоград, 

Бобринець (Кіровоградської області), Горлівка (Донецька область) та 

ін. 

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію “Особливості 

типологічної еволюції дерев’яної храмової архітектури на території 

Півдня України сер. XVIII-XIX ст. (на прикладі Катеринославської 

губернії)”. Науковий керівник – Ю.В. Івашко. 



 

З 2010 р. є членом Обласної консультативної ради з питань 

охорони культурної спадщини Дніпропетровської 

облдержадміністрації, членом наукової ради НДІ пам’яткоохоронних 

досліджень. 

З 2011 р. є членом Науково-методичної ради з питань охорони 

культурної спадщини Міністерства культури України, членом 

Експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної 

спадщини до державного реєстру нерухомих пам’яток України, 

членом Українського національного комітету ICOMOS. 

З 2012 р. у складі редколегій збірника “Праці НДІ 

памяткоохоронних досліджень” та історико-культурологічного 

альманаху “Фронтири міста”, доцент кафедри “Дизайн міського 

середовища” Придніпровської державної академії будівництва та 

архітектури. 

З 2013 р. є членом національної спілки архітекторів України, 

членом Обласної архітектурно-містобудівної ради при управлінні 

містобудування та архітектури Дніпропетровської 

облдержадміністрації, членом Обласної консультативної ради з 

питань охорони культурної спадщини Запорізької 

облдержадміністрації. 

Сфери наукових інтересів. Історія архітектурно-містобудівного 

розвитку населених місць Південної України, історія архітектури 

культових споруд Вольностей Запорозьких та Катеринославщини. 

Досліджує містобудівний розвиток населених пунктів Степової 

України XVII-XX ст., виникнення і розвиток культового зодчества 

Вольностей Запорозьких, історію виникнення і існування окремих 

культових споруд Криму і колишнього Запорожжя. 

Нагородf: Почесна грамота міністра культури України (Київ, 

2012 р.). 

Автор більше 80 наукових і публіцистичних праць (зокрема 3 

монографій, 5 брошур, близько 72 наукових статей). 
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 (Анкета О.В. Харлана) 

 


