МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
НАКАЗ
від 20 вересня 2019 р.

№12

Про персональний склад
Вченої ради академії
У зв'язку із закінченням повноважень Вченої ради Харківської
державної академії дизайну і мистецтв з 18 вересня 2019 року та на підставі
розділу VІІ, статті 36 Закону України "Про вищу освіту", розділу 4, пункту
4.5 Статуту Академії, що передбачають встановлення структури, порядку
формування, терміну повноважень і компетенції колегіального органу
управління, рішення Конференції трудового колективу Академії

НАКАЗУЮ:
1. Припинити повноваження Вченої ради, затвердженої наказом № 32
від 18.09.2014 року, з дня підписання цього наказу.
2. Затвердити новообраний склад Вченої ради в кількості 45 осіб
(станом на 20.09.2019 року):
2.1. Члени Вченої ради Академії за посадою – 11 осіб, з них:
Віктор ДАНИЛЕНКО,
ректор, доктор мистецтвознавства, професор,
дійсний член (академік) НАМУ, заслужений діяч мистецтв України

Олександр СОБОЛЄВ,
перший проректор,
кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), професор
Олена ГОНЧАР,
проректор з наукової роботи,
доктор педагогічних наук, професор
Вікторія БОНДАРЕНКО,
декан факультету «Дизайн середовища»,
доцент, професор ХДАДМ
Надія СБІТНЄВА,
декан факультету «Дизайн»,
кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), професор
Володимир ШЕВЧЕНКО,
декан факультету «Образотворче мистецтво»,
доцент, професор ХДАДМ
Марина ТОКАР,
декан факультету «Аудіовізуальні мистецтва та заочне навчання»,
кандидат мистецтвознавства (доктор філософії)
Владислав КУТАТЕЛАДЗЕ,
вчений секретар Академії, доцент кафедри дизайну,
кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), доцент
Ніна СОБОЛЄВА,
директор бібліотеки Академії

Олена МАЛОГУЛКО,
головний бухгалтер Академії
Іван БОНДАРЧУК,
голова первинної профспілкової організації Академії,
доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін, в. о. завідувача кафедри,
кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент, професор ХДАДМ
2.2. Виборні представники факультетів, які представляють науковопедагогічних працівників і обрані з числа завідувачів кафедр, виконуючих
обов’язки завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів
наук), докторів наук, інших працівників Академії, які працюють в ній на
постійній основі – 33 особи, з них:
від факультету "Дизайн" – 4 осіб, з них:
кафедра дизайну – 1 особа, з них:
Ірина ЄРЕМЕНКО,
доцент кафедри, в. о. завідувача кафедри,
кандидат мистецтвознавства (доктор філософії)
кафедра графічного дизайну – 1 особа, з них:
Ольга ГАНОЦЬКА,
доцент кафедри, в. о. завідувача кафедри,
кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), доцент
кафедра мультимедійного дизайну – 1 особа, з них:
Михайло ОПАЛЄВ,
доцент кафедри, в. о. завідувача кафедри,
кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), доцент

кафедра інженерно-технічних дисциплін – 1 особа, з них:
Віталій ГОЛОБОРОДЬКО,
професор кафедри,
кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент, професор ХДАДМ
від факультету "Дизайн середовища" – 4 особи, з них:
кафедра дизайну середовища – 1 особа, з них:
Наталія ТРЕГУБ,
професор кафедри, в. о. завідувача кафедри,
кандидат архітектури (доктор філософії), доцент
кафедра дизайну тканин та одягу – 1 особа, з них:
Валентина ПАСІЧНИК
доцент кафедри, в. о. завідувача кафедри
кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент
кафедра педагогіки та іноземної філології – 1 особа, з них:
Олена ПЕТУХОВА,
доцент кафедри, в. о. завідувача кафедри,
кандидат педагогічних наук (доктор філософії), доцент
кафедра українознавства – 1 особа, з них:
Ірина ДРОЗДОВА,
завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
від факультету "Аудіовізуальні мистецтва та заочне навчання" – 3
особи, з них:

кафедра візуальних практик – 1 особа, з них:
Тетяна ПАВЛОВА,
професор, в. о. завідувача кафедри,
доктор мистецтвознавства, доцент,
кафедра аудіовізуального мистецтва – 1 особа, з них:
Людмила СУХОРУКОВА,
доцент кафедри, в. о. завідувача кафедри,
кандидат мистецтвознавства (доктор філософії)
кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – 1 особа, з них:
Володимир ТАРАСОВ,
доцент кафедри, в. о. завідувача кафедри,
кандидат історичних наук (доктор філософії), доцент
від факультету "Образотворче мистецтво" – 7 осіб, з них:
кафедра живопису – 1 особа, з них:
Василь ГАНОЦЬКИЙ,
завідувач кафедри,
професор, член-кореспондент НАМУ, Народний художник України
кафедра теорії і історії мистецтв – 1 особа, з них:
Людмила СОКОЛЮК,
завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор
кафедра скульптури – 1 особа, з них:
Сейфаддин огли ГУРБАНОВ,
завідувач кафедри, професор, Народний художник України

кафедра монументального живопису – 1 особа, з них:
Володимир НОСЕНКОВ,
завідувач кафедри, професор, Заслужений діяч мистецтв України
кафедра рисунку – 1 особа, з них:
Олександр ХОМЕНКО,
професор кафедри рисунку, в. о. завідувача кафедри, доцент
кафедра графіки – 1 особа, з них:
Ольга ІВАЩЕНКО,
доцент кафедри, в. о. завідувача кафедри,
кандидат філософських наук (доктор філософії), доцент
кафедра реставрації та експертизи творів мистецтв – 1 особа, з них:
Анатолій ДОЛУДА,
доцент кафедри, в. о. завідувача кафедри,
кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент
2.2.1. Додатково кооптовані – 11 осіб з них:
від складу професорів, досвідченіших доцентів, професорів ХДАДМ,
доцентів ХДАДМ або осіб, які одержали звання "Народний", "Заслужений"
та/або обрані член-кореспондентами, дійсними членами національних
галузевих академій – 5 осіб, з них:
Олександр БОЙЧУК,
професор кафедри дизайну
кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), професор,
Заслужений діяч мистецтв України
Олег ВЕКЛЕНКО,
професор кафедри графічного дизайну

професор, дійсний член (академік) НАМ України
Заслужений діяч мистецтв України
Анатолій КУЗЬМЕНКО,
професор кафедри графічного дизайну
професор
Володимир ЛЕСНЯК,
професор кафедри графічного дизайну
професор, член-кореспондент НАМ України
Володимир ПОГОРЕЛЬЧУК,
професор кафедри дизайну,
кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), професор,
заслужений діяч мистецтв України
голова Харківської організації Спілки дизайнерів України
від навчально-методичного відділу – 1 особа, з них:
Галина ЖЕРНАКЛЬОВА,
завідувач відділу
від підрозділу аспірантури і докторантури – 1 особа, з них:
Ірина БОНДАРЕНКО,
радник проректора з наукової роботи з підготовки наукових кадрів
вищої кваліфікації, професор кафедри дизайну середовища,
кандидат архітектури (доктор філософії), доцент
від відділу по роботі з іноземними студентами – 1 особа, з них:
Тамара УЛЬЯНОВА,
начальник відділу
від адміністративно-господарчого відділу – 1 особа, з них:

Віталій ТЮТЬКІН,
помічник ректора
від відділу кадрів – 1 особа, з них:
Валентина ШУМІЛІНА,
начальник відділу
від інших відділів (служб) за пропозицією ректора – 1 особа, з них:
Сергій НАДОБКО,
провідний юрисконсульт,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,
кандидат юридичних наук (доктор філософії)
2.4. Виборні представники, які обрані з числа аспірантів, докторантів,
студентів, керівників органів студентського самоврядування Академії – 4
особи, з них:
Володимир КЛЬОНОВ,
студент 2 курсу, факультету «Дизайн»
Єлизавета ПОПЛЯК,
студент 3 курсу, факультету «Дизайн середовища»
Дарина ХАРАМАН,
студент 2 курсу,
факультету «Аудіовізуальні мистецтва та заочне навчання»
Олександра МИХАЙЛОВА,
студент 4 курсу, факультету «Образотворче мистецтво»
Олександр ПРИХОДЬКО,
голова Студентської ради Академії,
3. Ученому секретарю Владиславу Кутателадзе на першому засіданні
організувати обрання Голови Вченої ради та складу Постійних або

тимчасових комісій Вченої ради.
4.

Ученому секретарю Владиславу Кутателадзе внести на перше

засідання розгляд локальних нормативних актів: «Положення про Вчену
раду» та «Положення про Вчену раду факультету».
5. Ученому секретарю Владиславу Кутателадзе довести даний Наказ до
відома працівників і осіб, які навчаються в Академії та організувати роботу
Вченої ради у відповідності до цього наказу й інших нормативних актів, які
регламентують її діяльність.
5. Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою.
Підстава: рішення Конференції трудового колективу Академії від 21
березня 2019 року, протокол № 05.
Ректор

ПРОЕКТ ВНОСИТЬ:
Учений секретар
______________
Владислав КУТАТЕЛАДЗЕ

Віктор ДАНИЛЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
______________
Олександр СОБОЛЄВ
Провідний юрисконсульт
______________
Сергій НАДОБКО

