
 

Міністерство освіти і науки України 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 

НАКАЗ 
 

Від « 16 » травня 2019 р.       м. Харків      №  10 

 
І. Про призначення гарантів освітніх програм 

ІІ. Про введення в дію освітньо-професійних програм 

    СВО бакалавр та СВО Магістр 

ІІІ. Про затвердження обраних  студентами дисциплін за вибором 

 

НАКАЗУЮ: 

 
           І. Призначити гарантів освітніх  програм наступних викладачів : 
 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 
Спеціальність 022 «Дизайн» 

 
Освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня: 

 
  1. «Промисловий дизайн» 

Єременко І.І.     - кандидат мистецтвознавства, гарант освітньої програми 

            2. «Графічний дизайн» 
 
Литвинюк Л.К.  - кандидат мистецтвознавства, гарант освітньої програми 
 
           3. « Мультимедійний дизайн» 

Опалєв М.Л.  - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої    

                           програми 

           4. «Дизайн середовища» 
 
Северін В.Д.   - кандидат мистецтвознавства, гарант освітньої програми 
 

            5. «Дизайн одягу (взуття)» 
 
Гурдіна В.В.       - кандидат мистецтвознавства, гарант освітньої програми 

 
 

    Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» 
Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» 

 
Освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня: 

 
  1. «Архітектурно - ландшафтне середовище» 

Конопльова О.В.  - кандидат архітектури, доцент, гарант освітньої 

                                   програми 

 
 
 



 

 
 
                                       Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» 

 
Освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня: 
 

           1. «Станковий живопис» 
 

Горбатенко Л.П.   - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  
                                    програми 
          2. «Графіка» 

Мельникова У.П. - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  

                                    програми 

          3. «Монументальне мистецтво і сакральний живопис» 

Котляр Є.О.         - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  
                                  програми 
 

      4. «Станкова і монументальна скульптура» 

Гурбанов С.А.  - Народний художник України, професор, гарант освітньої  
                               програми 
 
           5. «Мистецтвознавство » 

 
Мельничук Л.Ю.   - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої 
програми 
 

      6. « Реставрація та експертиза творів мистецтва» 

Долуда А.О.        - кандидат технічних наук, доцент, гарант освітньої  
                                 програми 
 

 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 
Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 

 
Освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня: 
 
       1. «Фотомистецтво та візуальні практики» 

Павлова Т.В.       - доктор мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  
                                  програми 

 

       2. «Кураторство та галерейна діяльність» 

Токар М.І.            - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  

                                  програми 

                3. «Реклама та відео-арт» 

Сухорукова Л. А. - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  
                                   програми 
     
 
 



 

 
                                 Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 022 «Дизайн» 
 

Освітньо-професійні програми для другого (магістерського) рівня: 
 
                  1. «Дизайн візуальних комунікацій» 

 
Ганоцька О.В.   - кандидат мистецтвознавства,  гарант освітньої 
                                програми 
 

       2. «Інноваційний дизайн» 
 
Васіна О.В. - кандидат мистецтвознавства, професор, гарант освітньої  
                         програми 
 

    3. «Концептуальний  дизайн» 
 
Лагода О.М.   – кандидат мистецтвознавства, професор, гарант освітньої  
                             програми 
 

    4. «Художньо-педагогічна терапія» 
 
Петухова О.І.    - кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньої  
                               програми 
 

    5. «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» 
 
Бондаренко І.В. - кандидат архітектури, доцент, гарант освітньої програми 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 
Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» 
 

Освітньо-професійні програми для другого (магістерського) рівня: 
 
               1. «Станковий живопис» 
 
Ковальова М.М.   - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  
                                    програми 
 
             2. «Реставрація, візуальні практики» 
 
Шуліка В.В.      - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  
                               програми 
 
             3. «Мистецтвознавство, графічні практики» 
 
Чечик В.В.         - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  
                               програми 
 
              4. «Творчий рисунок» 
 
Жердєв В.В.      - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  
                               програми 
 

 

 



 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 
Спеціальність 022 «Дизайн» 

 
                           Освітньо-наукові програми для третього  рівня 
 
Іваненко Т.О. - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  
                             програми 
 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 
Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» 
 

Освітньо-наукові  програми для третього  рівня: 
 
 Шуліка В.В.   - кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант освітньої  
                             Програми 
 
  ІІ. Згідно з рішенням Вченої ради ХДАДМ (протокол № 43 від 16 травня 

2019 р.), на підставі рішення Методичної ради від 24 квітня 2019 р. та висновків 

робочих груп факультетів «Дизайн», «Дизайн середовища», «АВМ та заочне 

навчання» та «Образотворче мистецтво» з введенням в дію освітньо-

професійних програм СВО Бакалавр, СВО Магістр: 

  

      Ввести в дію з 01.09.2019 року освітньо-професійні програми 

                                       ІІ.1. СВО Бакалавр : 

- Промисловий дизайн 

- Графічний дизайн 

- Дизайн одягу (взуття) 

- Дизайн середовища 

- Реклама і відеоарт 

- Кураторство та галерейна діяльність 

         

                                       ІІ.2. СВО Магістр : 

- Дизайн візуальних комунікацій 

- Інноваційний дизайн 

- Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища 

- Концептуальний дизайн 

 
 

ІІІ. Згідно з рішенням Вченої ради ХДАДМ (протокол № 43 від 16 

травня 2019 р.), на підставі рішення Методичної ради від 24 квітня 2019 р. та 

висновків робочих груп факультетів «Дизайн», «Дизайн середовища», «АВМ 

та заочне навчання» та «Образотворче мистецтво» з розробки переліку 

вибіркових дисциплін за вибором студента 
 

 

Затвердити перелік вибіркових дисциплін для студентів 2-4 курсів та 

2 курсу СВО «Магістр» на 2019-2020 навчальний рік на факультетах: 



 

 

Факультет «Дизайн» 

ОПП «Промисловий дизайн» 

вибір дисциплін на 2 курс 

1. Ергономіка (3 семестр) 

2. 2D моделювання в ПД (3 семестр) 

3. 3D моделювання в ПД (4 семестр) 
 

вибір дисциплін на 3 курс 

1. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 

2. Основи програмного проектування (5 семестр) 

3. Ергономіка (6 семестр) 
 

вибір дисциплін на 3 курс (скорочений) 

1. Дизайн предметно-просторового середовища (5-6 семестри) 

2. Правові основи професійної діяльності (5 семестр) 

3. Анімація у ПД (5 семестр) 

4. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 
 

вибір дисциплін на 4 курс 

1. Дизайн предметно-просторового середовища (7-8 семестри) 

2. Правові основи професійної діяльності (7 семестр) 

3. Ергономіка (7 семестр) 

4. Анімація у ПД (8 семестр) 
 

вибір дисциплін на 2 курс СВО «Магістр» 

1. Візуальна репрезентація культури  

2. Іноземна мова для наукових цілей (англійська) 
 

ОПП «Графічний дизайн» 

вибір дисциплін на 2 курс 

1. Техніки друкованої графіки (3 семестр) 

2. Основи редагування графічних зображень (4 семестр) 

3. Макетування і моделювання упаковки (4 семестр) 
 

вибір дисциплін на 3 курс 

1. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 

2. Основи до друкарської підготовки (5 семестр) 

3. Робота в графічних матеріалах (6 семестр) 
 

вибір дисциплін на 3 курс (скорочений) 

1. Робота в графічних матеріалах (5-6 семестри) 

2. Основи фотографії (5-6 семестри) 

3. Основи маркетингу і менеджменту (5 семестр) 

4. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 

5. Основи WEB-дизайну (6 семестр) 

6. Фотографія і фотографіка (6 семестр) 

7. Організація проектної діяльності в дизайні (6 семестр) 
 



 

вибір дисциплін на 4 курс 

1. Основи маркетингу і менеджменту (7 семестр) 

2. Основи фотографії (7 семестр) 

3. Фотографія і фотографіка (8 семестр) 

4. Організація проектної діяльності в дизайні (8 семестр) 

5. Основи WEB-дизайну (8семестр) 
 

вибір дисциплін на 2 курс СВО «Магістр» 

1. Візуальна репрезентація культури  

2. Іноземна мова для наукових цілей (англійська) 

 
 

Спеціалізація «Мультимедійний дизайн» 

вибір дисциплін на 2 курс 

1. Основи анімації (3 семестр) 

2. Основи цифрової фотографії та відеозйомки (4 семестр) 

 
 

вибір дисциплін на 3 курс 

1. Іноземна мова (англійська) (5-6 семестри) 

2. Анімаційні технології та матеріали (5-6 семестри) 

 
 

вибір дисциплін на 4 курс 

1. Анімаційне проектування (7-8 семестри) 

2. Технології розробки WEB-сайтів (7-8 семестри)  

3. Основи маркетингу і менеджменту (7 семестр) 

4. Анімаційні технології та матеріали (7 семестр) 

 
 

вибір дисциплін на 2 курс СВО «Магістр» 

1. Візуальна репрезентація культури  

2. Іноземна мова для наукових цілей (англійська) 

 

Факультет «Дизайн середовища» 

Спеціалізація «Дизайн середовища» 

вибір дисциплін на 2 курс 

1. Комп’ютерне моделювання (3-4 семестри) 

2. Світлотехніка та акустика в середовищі (3 семестр) 
 

вибір дисциплін на 2 курс (скорочений) 

1. Іноземна мова (англійська) (3-4 семестри) 

2. Світлотехніка та акустика в середовищі (3 семестр) 
 

Спеціалізація «Дизайн інтер’єру та меблів» 

вибір дисциплін на 3 курс 

1. Робота в матеріалі (5-6 семестри) 

2. Будівельна фізика (5 семестр) 



 

3. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 

4. Естетика (6 семестр) 
 

вибір дисциплін на 3 курс (скорочений) 

1. Формотворення в матеріалі (5-6 семестри) 

2. Світлотехніка та акустика в середовищі (5 семестр) 

3. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 
 

вибір дисциплін на 4 курс 

1. Робота в матеріалі (7-8 семестри) 

2. Сучасні тенденції розвитку дизайну (7 семестр) 

3. Основи маркетингу і менеджменту(7 семестр) 

4. Конструювання обладнання (7 семестр) 

5. Техніко-економічні розрахунки та кошториси (8 семестр) 

 

вибір дисциплін на 2 курс СВО «Магістр» 

1. Візуальна репрезентація культури  

2. Іноземна мова для наукових цілей (англійська) 
 

ОПП «Дизайн одягу (взуття)» 

вибір дисциплін на 2 курс 

1. Конструювання складних форм одягу (3 семестр) 

2. Основи фотографії (3 семестр) 

3. Основи проектування взуття та аксесуарів (4 семестр) 
 

Спеціалізація «Дизайн тканин та одягу» 

вибір дисциплін на 3 курс 

1. Історія костюма і крою (5-6 семестри) 

2. Моделювання і макетування одягу (5-6 семестри) 

3. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 

4. Естетика (6 семестр) 
 

вибір дисциплін на 4 курс 

1. Фактурне макетування форми костюма (7-8 семестри) 

2. Правові основи професійної діяльності (7 семестр) 

3. Оздоблення одягу (7 семестр) 

4. Фешн - фотографія (8 семестр) 

 

вибір дисциплін на 2 курс СВО «Магістр» 

1. Візуальна репрезентація культури  

2. Іноземна мова для наукових цілей (англійська) 

 

ОПП «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» 

вибір дисциплін на 2 курс СВО «Магістр» 

1. Візуальна репрезентація культури  

2. Іноземна мова для наукових цілей (англійська) 



 

 

 

ОПП «Художньо-педагогічна терапія» 

вибір дисциплін на 2 курс СВО «Магістр» 

1. Візуальна репрезентація культури  

 

Факультет «Аудіовізуальні мистецтва та заочне навчання» 

ОПП «Фотомистецтво та візуальні практики» 

вибір дисциплін на 2 курс 

1. Рекламний копірайтинг і спічрайтенг/Мовленеві комунікації (3 семестр) 

 

Спеціалізація «Кураторство та галерейна діяльність» 

вибір дисциплін на 2 курс 

1. Література у дзеркалі художньої культури (3 семестр) 

2. Рекламний копірайтинг і спічрайтенг (4 семестр) 

 

Факультет «Образотворче мистецтво» 

Спеціалізація «РЕТМ» 

вибір дисциплін на 2 курс 

1. Копіювання темперного живопису (3-4 семестри) 

 

вибір дисциплін на 2 курс (скорочений) 

1. Іноземна мова (англійська) (3-4 семестри) 

2. Копіювання темперного живопису (3-4 семестри) 

3. Реставрація творів монументального живопису (3 семестр) 

4. Іконографія (3 семестр) 

 

Спеціалізація «РСМЖ» 

вибір дисциплін на 3 курс 

1. Іноземна мова (англійська) (5-6 семестри) 

2. Іконографія (5 семестр) 

 

                 вибір дисциплін на 3 курс (скорочений) 

1. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 

2. Правові основи професійної діяльності (5 семестр) 

3. Реставрація творів мистецтва на паперовій основі (6 семестр) 

4. Експертиза творів мистецтва (6 семестр) 

 

                                           вибір дисциплін на 4 курс 

1. Правові основи професійної діяльності (7 семестр) 

2. Реставрація творів мистецтва на паперовій основі (8 семестр) 

 

 

 

 



 

Спеціалізація «Графіка» 

вибір дисциплін на 2 курс 

1. Шрифт і типографіка (3-4 семестри) 

 

вибір дисциплін на 3 курс 

1. Іноземна мова (англійська) (5-6 семестри) 

2. Експертиза творів мистецтва (5 семестр) 

 

        вибір дисциплін на 3 курс (скорочений) 

1. Робота в матеріалі (літографія) (5-6 семестри) 

2. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 

3. Етика (5 семестр) 

4. Експертиза творів мистецтва (6 семестр) 
 

вибір дисциплін на 4 курс 

1. Робота в матеріалі (лінорит) (7-8 семестри) 

2. Етика (7 семестр) 
 

Спеціалізація «Станковий живопис» 

вибір дисциплін на 2 курс (скорочений) 

1. Іноземна мова (англійська) (3-4 семестри) 

2. Експертиза творів мистецтва (3 семестр) 
 

вибір дисциплін на 3 курс 

1. Іноземна мова (англійська) (5-6 семестри) 

2. Експертиза творів мистецтва (5 семестр) 
 

вибір дисциплін на 3 курс (скорочений) 

1. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 

2. Правові основи професійної діяльності (5 семестр)  

3. Олійний живопис за фахом (5 семестр) 

4. Експертиза творів мистецтва (6 семестр) 
 

вибір дисциплін на 4 курс 

1. Правові основи професійної діяльності (7 семестр) 

2. Олійний живопис за фахом (7 семестр) 

 

 

Спеціалізація «Монументальне мистецтво та сакральний живопис» 

вибір дисциплін на 2 курс 

1. Художні практики в комп’ютерних технологіях (4 семестр) 
 

вибір дисциплін на 2 курс (скорочений) 

1. Іноземна мова (англійська) (3-4 семестри) 

2. Іконографія (3 семестр) 
 

 



 

Спеціалізація «Монументальний живопис»  

вибір дисциплін на 3 курс 

1. Іноземна мова (англійська) (5-6 семестри) 

2. Іконографія (5 семестр) 
 

вибір дисциплін на 3 курс (скорочений) 

1. Робота в матеріалі (класичний вітраж) (5-6 семестри) 

2. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 

3. Правові основи професійної діяльності (5 семестр) 

4. Експертиза творів мистецтва (6 семестр) 

 

вибір дисциплін на 4 курс 

1. Робота в матеріалі (класичний вітраж) (7-8 семестри) 

2. Правові основи професійної діяльності (7 семестр) 

 

Спеціалізація «Станкова і монументальна скульптура» 

вибір дисциплін на 2 курс 

 

1. Основи проектної графіки (4 семестр) 

 

вибір дисциплін на 2 курс (скорочений) 

1. Іноземна мова (англійська) (3-4 семестри) 

2. Експертиза творів мистецтва (3 семестр) 

 

вибір дисциплін на 3 курс 

1. Іноземна мова (англійська) (5-6 семестри) 

2. Експертиза творів мистецтва (5 семестр) 

 

 

вибір дисциплін на 3 курс (скорочений) 

1. Робота в матеріалі (бронза) (5-6 семестри) 

2. Іноземна мова (англійська) (5 семестр) 

3. Правові основи професійної діяльності (5 семестр) 

4. Експертиза творів мистецтва (6 семестр) 

 

 

вибір дисциплін на 4 курс 

1. Робота в матеріалі (бронза) (7-8 семестри) 

2. Правові основи професійної діяльності (7 семестр) 
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