
Програма Міжнародного форуму «Екологія в Fashion-індустрії. 
Екологічні тренди та напрями Передумови, Світові процеси, 
інтеграція в українські реалії». 
 
Дата та місце проведення : 29.10.2021, 12.00 - 16.00 
Актовий зал Харківської державної академії дизайну і мистецтв. (Харків, вул. Мистецтв 11) 
Організатори: Харківський кластер легкої промисловості та дизайну, Харківська 

державна академія дизайну і мистецтв 
За підтримки: Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Харківської обласної державної адміністрації, Німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) 
Партнери: 
Національний медіаресурс Sewing Business and Fashion, Продюсерский центр Олега 
Орлова 
 
  

Програма заходу: 
 
11.30-12.00 Реєстрація учасників (Актовий зал ХДАДМ) 
 
12.00 Початок заходу, Привітальні слова: 

 Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України  
Р .Шахматенко 

 Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА П. Лашін 
 Ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв А. Соболєв 
 Ніклас Руффер, менеджер компонента проєкту «EU4Business: 

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» (онлайн) 
 Голова правління Kharkiv Fashion Cluster О. Єгоров. 

 
12.20 Покази Upcycling колекцій студентів та учнів галузевих закладів  освіти 
Харківщини  

1. Показ дипломних проектів +напрямку екодизайн бакалаврів та магістрів кафедри 
“Дизайн тканин та одягу” Харківської державної академії дизайну і мистецтв. (Один 
показ, різні автори, 10 моделей). 

2. Показ колекції "Denim by future" студентів Української інженерно-педагогічної 
академії (5 моделей) 

3.  Показ колекції"Modification" студентів Харківського коледжу текстилю та дизайну (7 
единиц р.42-46)  

4. Показ колекції "Міфічний світ" студентів Харківського коледжу текстилю та дизайну 
(7 моделей, р.44-46) 

5. Показ колекції "HardSkills", студентів Харківського вищого професійного училища 
сфери послуг (5 моделей р. 44-46) 

 
13.00 Вручення дипломів учбовим закладам-учасникам та співорганізатором 
Форуму. 
 
13.20  Доповіді учасників форуму 
 

 
 Принципи zero-west в сучасному дизайні екологічного одягу. 

Гахова Аліна, Аспірантка кафедри дизайну тканин та одягу Харківської державної 
академії дизайну та мистецтв 

 

 
 Шлях до sustainable або екологізація fashion індустрії. 



Зерній Олена, заступник директора з навчально- виробничої роботи, Крючкова 
Валерія заступник голови циклової комісії,  
Міхеєва Людмила голова циклової комісії Харківського коледжу текстилю та 
дизайну: 

 

 
 Sustainable, upcycling  та recycling - санітари fashion індустрії.  

Пірог Вікторія. Викладач Харківського вищого професійного училища сфери послуг. 
 

 
 Світові виробничі тренди у контексті збереження навколишнього середовища 

Олександр Чумаков, засновник компанії Leg Prom 
експерт галузі. 

 

 
 Як у боротьбі за екологію не порушити закон". 

Анжела Ангел (Ізраїль) експерт у сфері моди, кол. ректор Kyiv Fashion Institute, 
засновник платформи "Изнанка моды" (онлайн) 

   
 Екологічно чиста структура в дизайні одягу.  

Анастасія Нікуліна, завідувачка кафедри Харчових технологій, легкої 
промисловості і дизайну Української інженерно-педагогічної академії 

 

 
 Екологічна парадигма проектної культури як вияв мультикультуралізму в 

умовах сучасності.  

Оксана Лагода, доктор мистецтвознавства, професор, кафедра дизайну тканин та 
одягу Харківської державної академії дизайну та мистецтв (онлайн) 

 

 

14.30 Перерва, кава-брейк (Бібліотека ХДАДМ, 2 поверх) 
 

15.00 Обговорення проблематики між представниками освіти, влади та 
представниками бізнесу, презентації підприємств легкої промисловості та 
дизайнерів Харківщини. (Бібліотека ХДАДМ, 2 поверх) 
 

 
 Доповіді учасніків 
 Презентація проекту Kharkiv Fashion Cluster - драйвер легкої промисловості 

Харківщини. 
 Формування механізму взаємодії навчальних закладів і виробничих 

підприємств в рамках напрямку. 
 Створення робочої групи проекту 

 
16.30 Закінчення форуму 
 


