
 

 

 

 

Колектив ХДАДМ 
з глибокими співчуттями сповіщає про передчасну 

смерть завідувача кафедрою скульптури, професора, 
народного художника України 

ГУРБАНОВА СЕЙФАДДІНА АЛІ 
огли 

Висловлюємо слова глибокої скорботи родині та 
близьким, і розділяємо біль та горе. 

 



1962 року народження, місто Сіягут, Іллічівського району 

Нахічеванської області, Азербайджан. 

 

Освіта, вчені звання, державні почесні звання 

Закінчив у 1989 році Харківський художньо-промисловий інститут 

за спеціальністю «Монументально-декоративне мистецтво», має кваліфікацію 

– художник монументально-декоративного  мистецтва. 

3. Вчене звання доцента кафедри скульптури присвоєно у 2013 році. 

3.1. Вчене звання професора кафедри скульптури присвоєно у 2018 

році. 

4. Заслужений художник України, присвоєно Указом Президента 

України від 05 жовтня 2004 р.. 

4.1. Народний художник України, присвоєно Указом Президента 

України від 08 лютого 2010 р.. 

4.2. Заслужений художник Азербайджанської Республіки, присвоєно 

Указом Президента Азербайджанської Республіки від 05 жовтня 2017 р. 

5. Почесний громадянин Харківської області з 2011 року. 

6. Орден «За заслуги» ІІІ ступеня присвоєно Указом Президента 

України від 24 серпня 2017 року. 

7. Лауреат міжнародної нагороди ім. Сократа (Оксфорд, 

Великобританія). 

8. Орден «Слобожанська слава».  

9. Вручено «Мальтійський орден» з посвяченням у лицарі 

Мальтійського ордена св. Іоана Єрусалимського (Валлетта, Мальта).  

10. Удостоєний спеціальної премії за створення архітектурно-

скульптурного комплексу «Скрипаль на даху» (Харків).  

11. Нагороджений медаллю «Терегі» президентом Азербайджану 

Ельхама Алієвим.  

12. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».  



13. Переможець 11-го обласного конкурсу «Вища школа 

Харківщини - кращі імена». Переможець у номінації «Кращий Завідувач 

кафедри» 2014 на 16 Обласному конкурсі «Вища школа Харкiвщіні – кращі 

імена». 

14. «Європейська якість» – нагорода Міжнародного клубу ректорів 

за прагнення досягти високої якості продукції (послуг) відповідно до 

європейських стандартів. 

15. «Золотий ягуар» – нагорода Європейської Бізнес Асамблеї 

(Оксфорд, Великобританія). 

 

Професійна мистецька діяльність 

Загальний творчий стаж – 30 років. Як скульптор працював у галузі 

монументальної скульптури, створював меморіальні дошки видатним діячам 

культури, науки, спорту, займався парковою скульптурою. Серед його робіт, 

які є візитівкою його творчості: «Пам'ятник Скрипалю на даху»,  

«Пам'ятник Першій вчительки», «Пам'ятник Ярославу Мудрому», 

«Пам'ятник «Сім чудес Харкова», «Пам'ятник Великому українському 

філософу Г. Сковороді», «Пам'ятник Князю-воїну, православному 

святому О. Невському», «Пам'ятник вченому-мікробіологу, 

Нобелівському Лауреату І. Мечникову», «Пам’ятник Петру и Фивронії», 

«Пам’ятник аптекарю», «Пам'ятник Харківській приборкувачки І. 

Бугрімовій», «Пам'ятник Генріху Семирадському», «Пам'ятник Тарасу 

Шевченку», «Пам'ятник Академіку архітектури О. М. Бекетову», 

«Пам'ятник аріфі Азіз кизи Алієвій», «Пам'ятник Самеду Вургуну», 

«Першому інженеру», «Пам'ятник Івану Мазепі», «Пам'ятник 

геніальному поету і мислителю Нізамі Гянджеві», «Пам'ятник герою ВВВ 

Мехді Гусейнов-заде». Учасник понад 200 виставок різного рівня. Роботи 

знаходяться в приватних колекціях 60 країн світу. 

 

Науково-методична та громадська діяльність 



Опублікував навчальний посібник з дисципліни «Академічна 

скульптура» з грифом МОН України. 

Підготував понад 150 кваліфікованих фахівців (за напрямам 

«Образотворче мистецтво»), які успішно працюють в творчих студіях, бюро 

компаніях, у вищих та середніх художніх (мистецьких) навчальних закладах. 

Багато учнів здобувача є членами Національної спілки художників 

України, та творчих спілок інших держав, учасниками багатьох 

Міжнародних та Всеукраїнських виставок, мистецьких акацій або 

займають провідні місця у закладах вищої мистецької освіти. Серед них за 

останні 5 років підготовлено: Лауреати Міжнародного конкурсу ім. І. Ю. 

Репіна 2012 року та Стипендіати Президента України 2015 року. 

Член Правління Національної спілки художників України з 1991 

року. 

 


