
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ 
 

Н А К А З 
 

від «____»____________________               м. Харків                                               № 
 

Про утворення галузевої конкурсної комісії 

Всеукраїнського конкурсу  
студентських наукових робіт 

у галузі „Мистецтвознавство” 

 

У зв’язку з проведенням на базі ХДАДМ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

у галузі „Мистецтвознавство” (2017 навчального року) згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20.10.2016 р. № 1266 та відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з природних, технічних і гуманітарних наук 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Провести другий тур у формі рецензування (січень-березень) та конференції (5-7 квітня 2017 р.) на базі 

академії Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з наукових спеціальностей галузі 

„Мистецтвознавство” (17.00.07 – „Дизайн”, 17.00.05 – „Образотворче мистецтво”, 26.05.05 – „Музеєзнавство. 

Памяткознавство (мистецтвознавство) ”) 

 

2. Затвердити персональний склад галузевої конкурсної комісії (за секціями відповідно назв наукових 

спеціальностей) для організації та проведення Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт у галузі „Мистецтвознавство” 2015 н.р.: 

голова – Гончар О.В., доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор, проректор з 

науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; 

вчений секретар – Сушко В.А., кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії і історії мистецтв, 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв; 

члени галузевої конкурсної комісії (за поданням відповідних ВНЗ): 

 

секція з наукової спеціальності 17.00.07 – „Дизайн”: 

1. Бойчук О.В., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри „Дизайн”, Харківська державна 

академія дизайну і мистецтв, заслужений діяч мистецтв України, голова секції; 

2. Бондаренко І.В., кандидат архітектури, доцент кафедри „Дизайн інтер’єру”, Харківська державна 

академія дизайну і мистецтв, завідувач аспірантурою; 

3. Боднар О.Я., доктор мистецтвознавства, професор кафедри основ архітектури та дизайн 

Національного університету «Львівська політехніка»; 

4. Сбітнєва Н.Ф., кандидат мистецтвознавства, доцент, декан факультету „Дизайн”, Харківська 

державна академія дизайну і мистецтв; 

5. Романенко Н.Г., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри дизайну Черкаського 

державного технологічного університету; 

6. Баннова І.М., кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри „Дизайн”, Хмельницький 

національний університет; 

7. Омельченко О.М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Дизайн одягу та текстилю”, 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 

8. Іваненко Т.О., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри, завідувач кафедри «Графічний 

дизайн», 

9. Васіна О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри «Промисловий дизайн». 
 

об’єднана секція з наукових спеціальностей 17.00.05 – „Образотворче мистецтво” та 26.00.05 – 

„Музеєзнавство. Памяткознавство (мистецтвознавство)”: 
1. Соколюк Л.Д., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії і історії мистецтв, 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, голова секції; 

2. Павлова Т.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії і історії мистецтв, Харківська 

державна академія дизайну і мистецтв; 



3. Котляр Є.О., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Монументальний живопис”, вчений 

секретар  спеціалізованої вченої ради, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; 

4. Рибалко С.Б., доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри мистецтвознавства, 

літературознавства та мовознавства, Харківська державна академія культури; 

5. Мельничук Л.Ю., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії і історії мистецтв, 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв; 

6. Тарасов В.В., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; 

7. Лагутенко О.А., доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтв, 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м.Київ; 

8. Яців Р.М., кандидат мистецтвознавства, с.н.с. проректор з наукової роботи, Львівська національна 

академія мистецтв ; 

9. Кравець В.Й., доктор архітектури, професор, завідувач кафедрою „Образотворче та декоративне 

мистецтво”, Харківська технічний університет будівництва та архітектури; 

10. Голубець О.М., доктор мистецтвознавства, професор кафедри художньої кераміки та скла, 

Львівська національна академія мистецтв. 

11. Ярова В., кандидат мистецтвознавства,вчений секретар Харківського художнього музею. 

 

3. Затвердити склад Апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі 

«Мистецтвознавство». 2016 н.р. 

1. Турчин В.В., кандидат мистецтвознавства, доцент, учений секретар Академії (Голова комісії) 

2. Михайлик К.І., методист вищої категорії інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН 

України відповідальний секретар оргкомітету; 

3. Скороходова А.В., кандидат архітектури, доцент кафедри «Дизайн архітектурного середовища» 

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. 

 

4. Галузевій конкурсній комісії та Апеляційній комісії керуватися Положенням про Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук (додаток до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01.10.2009 р. №  904). 

4.1. Рецензування студентських наукових робіт організувати у період з 26.01. по 31.03. 2017 року. 

4.1.1 Оплату за проведення рецензування студентських наукових робіт професорсько-викладацькому 

складу провести на умовах погодинної оплати праці з розрахунку 1 акад.год. за перевірку 1 роботи. 

4.2. Організувати і провести 5-7 квітня 2017 року підсумкову науково-практичну конференцію та 

визначити переможців конкурсу. 

 

5. Голові та вченому секретареві галузевої конкурсної комісії підготувати і надіслати до 15 квітня 2017 

року до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України звіт 

про підсумки проведення ІІ-го туру конкурсу. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-дослідної роботи та міжнародної 

діяльності Гончар О.В.. 

 

Ректор                                                                                                            Даниленко В.Я. 

 

Проект наказу вносить: 

проректор з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності 

_____________________                                    

Гончар О.В.    

 

Узгоджено: 

перший проректор з науково-педагогічної роботи                                                                      

_____________________ 

О.В.Соболєв 
 

головний бухгалтер 

_____________________ 

О.П. Малогулко 
 

завідувач навчально-методичного відділу 

_____________________ 

Г.О. Жернокльова 


