
Склад Вченої ради 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

 

Члени Вченої ради Академії за посадою: 

 

Олександр СОБОЛЄВ 

кандидат мистецтвознавства, професор,  

член-кореспондент Національної академії мистецтв України 

 

Марина ТОКАР 

перший проректор з науково-педагогічної роботи 

кандидат мистецтвознавства, доцент 

 

Владислав КУТАТЕЛАДЗЕ 

проректор з науково-дослідницької роботи 

кандидат мистецтвознавства, доцент 

 

Ірина БОНДАРЕНКО 

декан факультету «Дизайн середовища» 

кандидат архітектури, професор 

 

Сергій НАДОБКО 

декан факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Надія СБІТНЄВА 

декан факультету «Дизайн» 

кандидат мистецтвознавства, професор 

 



Володимир ШЕВЧЕНКО 

декан факультету «Образотворче мистецтво» 

доцент 

 

Геннадій ШТАН 

учений секретар Академії 

кандидат історичних наук 

 

Віктор СУБОТІН 

голова Наглядової ради Академії 

генеральний директор акціонерного товариства 

«Українські енергетичні машини» 

 

Іван БОНДАРЧУК 

голова первинної профспілкової організації 

завідувач секції інженерно-технічних дисциплін 

кандидат технічних наук, доцент 

 

Віталій ТЮТЬКІН 

помічник ректора із АГР 

 

Наталія ГРІНЧЕНКО 

директор бібліотеки Академії 

 

Галина ЖЕРНОКЛЬОВА 

завідувач навчально-методичного відділу 

 

Тамара УЛЬЯНОВА 

начальник відділу по роботі з іноземними студентами 



 

Валентина ШУМІЛІНА 

начальник відділу кадрів 

 

 

Виборні представники факультетів, які представляють науково-

педагогічних працівників, 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 основ 

 

Зоя АЛФЬОРОВА 

завідувачка кафедри методологій крос-культурних практик 

доктор мистецтвознавства, професор 

 

Надія БЕДРІНА 

в. о. завідувача кафедри аудіовізуального мистецтва 

кандидат культурології, доцент 

 

Олександр БОЙЧУК 

кандидат мистецтвознавства, професор кафедри дизайну 

 

Олег ВЕКЛЕНКО 

професор кафедри графічного дизайну 

 

Ольга ГАНОЦЬКА 

в. о. завідувача кафедри графічного дизайну 

кандидат мистецтвознавства, доцент 

 

Василь ГАНОЦЬКИЙ 



завідувач кафедри живопису 

професор 

 

Віталій ГОЛОБОРОДЬКО 

кандидат технічних наук, професор секції інженерно-технічних дисциплін 

 

Анатолій ДОЛУДА 

в. о. завідувача кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва 

доцент 

 

Ірина ЄРЕМЕНКО 

в. о. завідувача кафедри дизайну 

кандидат мистецтвознавства, доцент 

 

Тетяна ЄРМАКОВА 

завідувачка кафедри педагогіки, української та іноземної філології 

доктор педагогічних наук, професор 

 

Олена ІВАЩЕНКО 

в. о. завідувача кафедри графіки 

кандидат філософських наук, доцент 

 

Євген КОТЛЯР 

кандидат мистецтвознавства, професор кафедри монументального живопису 

 

Володимир ЛЕСНЯК 

професор кафедри графічного дизайну 

 

Володимир НОСЄНКОВ 



завідувач кафедри монументального живопису 

професор 

 

Михайло ОПАЛЄВ 

в. о. завідувача кафедри мультимедійного дизайну 

кандидат мистецтвознавства, професор 

 

Тетяна ПАВЛОВА 

завідувачка кафедри візуальних практик 

доктор мистецтвознавства, професор 

 

Валентина ПАСІЧНИК 

в. о. завідувача кафедри дизайну тканин і одягу 

кандидат технічних наук, доцент 

 

Володимир ПОГОРЕЛЬЧУК 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну 

 

Людмила СОКОЛЮК 

доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтв 

 

Наталія ТРЕГУБ 

в. о. завідувача кафедри дизайну середовища 

кандидат архітектури, доцент 

 

Наталія ХОРОЯН 

в. о. завідувача кафедри архітектури 

кандидат архітектури, доцент 

 



Ігор ЧЕБОТОВ 

в. о. завідувача кафедри рисунка 

доцент 

 

Валентина ЧЕЧИК 

в. о. завідувача кафедри теорії і історії мистецтв 

кандидат мистецтвознавства, доцент 

 

Тетяна КАСЬЯНЕНКО 

аспірант, директор музею Академії 

 

Тетяна ВОЛВЕНКОВА 

студентка факультету «Дизайн середовища», президент Студентського 

парламенту Академії 

 

Марія ЄГОЖА 

студентка факультету «Дизайн середовища» 

 

Володимир КЛЄНОВ 

студент факультету «Дизайн» 

 

Дарина ХАРАМАН 

студентка факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» 

 

Марія ХРИСТЕНКО 

студентка факультету «Образотворче мистецтво» 

 


