
 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ 

                                                                   НАКАЗ 

 

від « 16 »  вересня 2019 р.                  м. Харків                                    №  91-ОП 

 

 І.Про створення проектних груп щодо  

освітньо-професійних програм для першого 

та другого освітніх рівнів 

ІІ. Про закріплення за студентськими групами 

 викладачів-кураторів 

 

                                                 НАКАЗУЮ: 

 

І.1. Створити проектні групи щодо освітньо-професійних програм для першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальностями 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація», 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та за спеціальністю «Архітектура та 

містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» у такому складі: 

 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 022 «Дизайн» 
 

Освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня: 
 1. «Графічний дизайн» 

                    

Литвинюк Л.К.         - керівник проектної групи кандидат мистецтвознавства 

Ганоцька О.В.            -кандидат мистецтвознавства 

Квітка О.Л.                -кандидат мистецтвознавства 

Макарова Г.Л.            -кандидат мистецтвознавства 

Іваненко Т.О.               -кандидат мистецтвознавства, доцент 

Ісмайлова М.С.          -кандидат мистецтвознавства          

Векленко О.Л.            -професор, Заслужений діяч мистецтв України 

Лесняк В.І.                   - професор, Член-кореспондент Національної академії мистецтв  

                                      України 

 

           2. « Мультимедійний дизайн» 

 

Опалєв М.Л.        - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Іноземцева            - кандидат мистецтвознавства 

Малініна І.О.        - кандидат технічних наук, доцент 

Мироненко Н.Г.    - кандидат мистецтвознавства 

 

 

 

 

 

 



 

3. «Промисловий дизайн» 

Єременко І.І.        - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства 

Кутателадзе В.В.   - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Васіна О.В.           - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Бондаренко Б.К.    - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Погорельчук В.А.  - кандидат мистецтвознавства, професор 

 

               4. «Дизайн середовища» 
 

 

Северін В.Д.           - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства 

Катріченко С.В.     - кандидат мистецтвознавства 

Босий І.М.            - кандидат мистецтвознавства 

Трегуб Н.Є.          - кандидат архітектури, доцент 

Олексієнко А.М.  - доцент 

 

               5. «Дизайн одягу (взуття)» 

 

Гурдіна В.В.       - керівник проектної групи,кандидат мистецтвознавства 

Кісіль  М.В.        - кандидат мистецтвознавства 

Лагода О.М.        - доктор мистецтвознавства,професор 

Панова М.В.       - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Пасічник В.О.     - кандидат технічних наук, доцент 

 

    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.  - керівник проектної групи,кандидат архітектури, доцент 

Нагорний П.О.      - кандидат архітектури, доцент 

Фоменко О.В.       - кандидат архітектури, доцент 
 

 

                                       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.   - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Чурсін  О.В.          - кандидат мистецтвознавства,  доцент  

Ковальова М.М.    - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Чурсіна В.І.           - доцент , Заслужений діяч мистецтв України 

Деркач  М.І.          – доцент, Заслужений діяч мистецтв України 

    

         2. «Графіка» 

 

Мельникова У.П. - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Іващенко О.В.       -  кандидат філософських наук, доцент 

Мельникова У.П.  - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Шевченко В.Я.     – доцент 

 

 

 



 

 

    3. «Монументальне мистецтво і сакральний живопис» 

 

Котляр Є.О.         - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Носенков В.М.      - доцент, Заслужений діяч мистецтв України 

Радомський М.Т.   - кандидат мистецтвознавства 

Анорічева-Єремка - доцент, Заслужений діяч мистецтв України 

 

   4. «Станкова і монументальна скульптура» 

 

Гурбанов С.А.  - керівник проектної групи, Народний художник України, професор 

Рідний О.М.      - доцент, Заслужений діяч мистецтв  

Наталуха І.М.    - кандидат  медичних наук, доцент 

 

    5. «Мистецтвознавство » 

 
Мельничук Л.Ю.  - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 
Чечик В.В.            - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Корнев А.Ю.        – кандидат мистецтвознавства 

 

    6. « Реставрація та експертиза творів мистецтва» 

 

Долуда А.О.        - керівник проектної групи, кандидат технічних наук, доцент 

Шуліка В.В.         - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Жердєв В.В.         - кандидат мистецтвознавства, доцент 

 

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.       - керівник проектної групи, доктор мистецтвознавства, доцент 

Кузьменко А.Ф.    - професор 

 

       2. «Кураторство та галерейна діяльність» 

 

Токар М.І.           - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Мамедов К.С.       – доцент, Народний  художник України 

Тесленко І.О.       - кандидат мистецтвознавства 

 

                3. «Реклама та відео-арт» 

 

Сухорукова Л. А. - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Тесленко І.О.         - кандидат мистецтвознавства 

Бедріна Н.С.           - кандидат культурології  

 

І.2. Створити проектні групи щодо освітньо-професійних програм для другого 

(магістерського) рівня за спеціальностями 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» у такому 

складі 

 

 

 

 



 

 

 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 022 «Дизайн» 
 

Освітньо-професійні програми для другого (магістерського) рівня: 
 

                  1. «Дизайн візуальних комунікацій» 
 

Ганоцька О.В.   - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Сбітнєва Н.Ф.    - кандидат мистецтвознавства, професор 

Іваненко Т.О.     - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Литвинюк Л.К.  - кандидат мистецтвознавства 

Лесняк В.І.          - професор,Член-кореспондент Національної академії мистецтв України 

 

      2. «Інноваційний дизайн» 
 

Васіна О.В. - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, професор 

Погорельчук В.А. - кандидат мистецтвознавства, професор 

Бойчук О.В.          - кандидат мистецтвознавства, професор 

Бондаренко Б.К.   - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Єременко І.І.        - кандидат мистецтвознавства 

 

   3. «Концептуальний  дизайн» 
 

Лагода О.М.      - керівник проектної групи,  кандидат мистецтвознавства, професор 

Северін В.Д.       - кандидат мистецтвознавства 

Кісіль М.В.         - кандидат мистецтвознавства 

Панова М.В.       - кандидат мистецтвознавства 

Катріченко С.В.  - кандидат мистецтвознавства, доцент  

 

    4. «Художньо-педагогічна терапія» 
 

Петухова О.І.    - керівник проектної групи, кандидат філологічних наук, доцент 

Єрмакова Т.С.    - доктор педагогічних наук, доцент 

Говорун А.В.      - кандидат педагогічних наук, доцент 

 

    5. «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» 
 

Бондаренко І.В. - керівник проектної групи, кандидат архітектури, доцент 

Туманов І.М       - кандидат мистецтвознавства, доктор педагогічних наук, професор 

Трегуб Н.Є.        - кандидат мистецтвознавства, доктор педагогічних наук, професор 

 

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.   - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Ганоцький В.Л.    - професор, Народний художник України 

Горбатенко Л.П.   - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Чурсін О.В.          - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Чурсіна В. І.         - професор, Заслужений діяч мистецтв України 

Ковтун В.І.           - професор, Народний художник України 

          

 



 

  2. «Реставрація, візуальні практики» 
 

Шуліка В.В.      - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Вінтаєв Ю.М.    - професор, Заслужений діяч мистецтв України 

Носенков В.М.  - професор, Заслужений діяч мистецтв України 

Гурбанов С. А. - професор, Народний художник України 

 

             3. «Мистецтвознавство, графічні практики» 
 

Чечик В.В. - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Соколюк Л.Д.       - доктор мистецтвознавства, професор 

Мельникова У.П. - кандидат мистецтвознавства, доцент 

Іващенко  О.В.     - кандидат філософських наук, доцент 

Шевченко В.Я.     - доцент 

              4. «Творчий рисунок» 
 

Жердєв В.В.      - керівник проектної групи, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Погорєлов В.В.  - доцент, Заслужений діяч мистецтв України 

Брагін О.М.        - доцент 

 

 ІІ. Закріпити за студентськими групами (курсами) таких викладачів-

кураторів: 

 

                                             ФАКУЛЬТЕТ “ДИЗАЙН” 

Кафедра  «Дизайну» 

1 курс викладач Філь О.Г. (1гр.), доцент Васіна О. В. ( 2 гр.), викладач Копилов Є.М. (3 гр.) 

2 курс доцент Гапіенко В.В. (1 гр.), ст.викладач Пузур М.В (2 гр.), доцент Остапенко І.В.(3гр) 

3 курс Викл. Задиранчук О.Ю.(1 гр.), ст. викл. Соколов М.І. (2 гр., ст.викл. Хоменко М.О.(3 гр. 

4 курс   доцент Бондаренко Б.К.(1гр.), викладач Федосеенко М.Б. (2 гр.) 

1к.(маг) професор Бойчук О.В.  

Кафедра  «Графічного дизайну»  

1курс ст. викладач  Закалюжна Л.В.  (1 гр.), доцент Комаров В.С. (2 гр.), ст. викладач 

Христенко В.Є (3гр.), ст.викладач Жолудь О.М.(4 гр.), ст. викл. Лаврікова К.А. (5 гр.) 

2курс викладач Величко Н.В.  (1гр.), викладач  Констанда М.В. (2гр.), доцент Іваненко Т.О. 

(3гр.), ст. викладач Ісмайлова М.С.  (4 гр.) 

3курс викладач Павленко ( 1 гр.), доцент  Ганоцька О.В. (2гр.) доцент Гальченко В.Ю.(3гр), 

викладач Литвінюк Л.К. ( 4гр.) 

4 курс доцент Квітка О.Л. (1 гр.), професор Векленко О.А.(2 гр.),   доцент Макарова А.Л. 

(3гр), викладач Шашкова В.Ю.(4 гр.)  

1 к. (маг) професор Лесняк В.І. ( 1 гр. ) 

2 к. (маг) доцент  Ганоцька О.В. (1гр.), доцент Іваненко Т.О. ( 2 гр.) 

Кафедра  “Мультимедійного  дизайну ”  

1курс- 1,2 ст. викладач Педан І.В. ст. викладач Онищенко Т.І.  

1 курс -3 ст. викладач Онищенко Т.І. 



1 курс- 4 доцент Мироненко Н.Г. 

2 курс -1,2  викладач Надьон Н.О.                 

2 курс- 3,4 викладач радомська А.М. 

3 курс-1.2 викладач Пегахіна Г.І. 

3 курс -3 викладач Кліманов С.В. 

4 курс -1,2 ст.. викладач Тихомиров І.В. 

1к. ДВК  доцент Малиніна І.О. 

                                         ФАКУЛЬТЕТ “ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА” 

Кафедра « Дизайну середовища » (Архітектура) 

1 курс (ДС) ст. викладач Фоменко О.В.  

2 курс  (ДС)- ст. викладач Лещенко Т.І.   

3 курс (ДІМ) -  доцент Бондаренко В.В. 

4 курс (ДІ) -    доцент Олексієнко А.М.  

1 к. (маг) (КД) -     доцент Северин В.Д. 

1 к. (маг) (ДАЛС) професор Бондаренко І.В. 

1 к. (маг)  (АЛС) проф. Трегуб Н.Є. 

2 к. (маг) (АЛС) Конопльова О.В. 

Кафедра  «Дизайн тканин та одягу» 

1 курс  ст. викладач Малік Т.В.  

2 курс   доцент Пасічник В.О.  

3 курс   викладач Гахова А.Ю. 

4 курс  ст. викладач Гурдіна В.В. 

1 к. (маг) ст. викладач Малік Т.В. 

Кафедра  «Педагогіки та іноземної філології» 

1 к. (маг) (ХПТ) доцент Петухова  О.І. 

2 к. (маг)  (ХТП) доцент Кузнецова В.М. 

                                        ФАКУЛЬТЕТ “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО” 

Кафедра «Реставрації та  експертизи творів мистецтв»  

1 курс викладач Хомутов І.В. 

2 курс викладач Терехов М.О.  

3 курс викладач Кішкурно О.П. 

4 курс ст. викладач Дерев’янко А.Ю. 

1 к. (маг) викладач  Хоменко К.О. 



2к. (маг) доцент Долуда А.О. 

Кафедра «Теорії та історії мистецтв» 

1 курс викладач Найденко В.О. 

2 курс доцент Сушко В.А. 

3 курс викладач Осадча О.А. 

4 курс доцент  Чечик В.В. 

1 к. (маг) доцент Мельничук Л.Ю. 

2к. (маг) доцент Корнєв А.Ю. 

Кафедра  “Скульптури” 

1 курс ст. викладач Демченко О.М.  

2 курс ст. викладач Демченко О.М. 

3 курс ст. викладач Максименко Т.Л. 

4 курс доцент Рідний О.М. 

1к. (маг)  доцент Рідний О.М. 

Кафедра   “Живопису 

1 курс ст. викладач Єфименко Д.В.  

2 курс викладач Волошко К.М. 

3 курс професор Вінтаєв Ю.М. 

4 курс професор Ковтун В.І. 

1 к. (маг) доцент  Деркач М.І. 

2 к. (маг) доцент Ковальова М.М. 

Кафедра “Монументального живопису ” 

1 курс доцент  Аноричева-Єремка А.І. 

2 курс, 2ск. ст. викладач  Кардаш І.Ю 

3 курс, 3 ск. професор Котляр Є.О. 

4 курс професор Котляр Є.О. 

1к.(маг) доцент Носенков В.М. 

Кафедра “Графіки» 

1курс ск. викладач Нагорний О.О. 

1 курс ст. викладач  Юрченко О.О. 

 

 

 




