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декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, декан факультету мистецтв Кривор1зького 
державного педагопчного ушверситету

Трошшна Олена Анат оливна  -  кандидат архггектури, профееор, завщувач кафедри теори 
арх1тектури та  м1стобудування 1нституту аеропорт1в Нащонального ав1ацшного ушверситету 
(м. Кшв)

Тютюнник Юльан Геннадшович  -  доктор гeoфaфiчниx наук, старший науковий 
сшвробггник, профессор кафедри ландшафтно! арх!тектури Нашонально! академп кер1вних кадр1в 
культури i мистецтв (м. Кшв)

ydp ic  1рина Ми кол aid на -  кандидат мистецтвознавства, профееор кафедри образотворчого 
мистецтва Кривор1зького державного педагопчного ушверситету

Урсу Наталья Олекспвна -  доктор мистецтвознавства, профееор, зав1дувач кафедри 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва i реставраци творив мистецтва Кам'янець- 
Подшьського нащонального уш верситету iM. I. О пенка

Усатенко Тамара Пилиш вна -  доктор педагопчних наук, старший науковий сш в р о б тш к  
вщдщу педагопчних систем у педагопчнш  o ce iT i 1нституту педагопчно! освии  дороелих 
Нашонально! академп педагопчних наук Украши

Федорук Олександр Касьянович -  доктор мистецтвознавства, профееор, академж 
Нащонально! академп' мистецтв Украши, заслужений д 1яч мистецтв Украши, зав1дувач кафедри 
теори та icT op i! мистецтв Нашонально! академп образотворчого мистецтва i архгеектури (м. Кшв)

Федь Анат олш  Михайлович -  доктор фшософських наук, профееор, завщувач кафедри 
естетики, icropii та культури С лов’янського державного педагопчного ушверситету

Федь Володимир Анат олш ович -  кандидат фшософських наук, доцент кафедри естетики, 
icropii та культури С лов’янського державного педагопчного ушверситету

Федь h o p  Анатолшович  -  доктор фшософських наук, профееор, завщувач кафедри 
культурологи Луганського нащонального уш верситету 1м. Т.Г. Ш евченка

Феокл1стова Олена Васил'шш  -  доцент кафедри художнього текстилю i моделювання 
костюма Кшвського державного шетитуту декоративно-прикладного мистецтва i дизайну 
iM .М. Бойчука

Фурса Оксана ОлександрЫна -  кандидат педагопчних наук, профееор, ректор Мистецького 
шетитуту художнього моделювання та дизайну iM. С. Дал! (м. Кшв)

Хазш Петро М ойсейович -  генеральний директор видавництва «Альтерпрес» (м. Кшв)
Ханко В т алш  Миколайович -  мистецтвознавець, заслужений пращвник культури Укршни, 

доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського нащонального техшчного ушверситету 
1М. Ю. Кондратюка

Ханко Остап В т алш ович -  мистецтвознавець, видавець
Харечко Анат олш  Минович -  профееор кафедри дизайну середовища [нституту реклами 

(м. Кшв)
Хмельовський Орест М ихаилович  -  доцент кафедри дизайну Луцького державного 

техш чного ушверситету
Хомин Василь Михайлович  -  доцент кафедри дизайну i мистецтвознавства, заступник 

директора 1нституту мистецтв Прикарпатського нащонального ушверситету im. В. Стефаника 
(м. 1вано-Франювськ)

Xомич Jlidin Олекспвна -  доктор педагопчних наук, профееор, заступник директора з 
науково-експериментально! роботи 1нституту педагопчно! ocBi™ i ocbith  дороелих Нащонально! 
академп педагопчних наук Украши

Цимбалюк Олена Кост янт иш вна -  кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри книжково! 
графши та дизайну друковано! продукцн Укра!нсько! академп' друкарства (м. Льв1в)

Чебаник Василь Якович  -  профееор, заслужений Д1яч мистецтв Украши, завщувач кафедри 
граф1чного дизайну Кшвського державного шетитуту декоративно-прикладного мистецтва i дизайну 
iM .М. Бойчука

------ -------Чемякта Октябрина Володимир1вна -  кандидат архтектури, профееор, директор 1нституту
аеропорт1в Нащонального ав1ацшного ушверситету (м. Кшв)

Чемберж 1 М ихаиле 1ванович -  профееор, член-кореспондент Нашонально! академп' 
педагопчних наук Украши, академш Нашонально! академн мистецтв Украши, народний артист
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29 жовтня

10.00  Вшзне засщання координацш но '1 Науково-методично! ради з дизайну ВНЗ 

Укра'1'ни (1нститут керамологп -  вгддшення 1нституту народознавства 

Н ащ онально! академп наук Украши; Н ащ ональний музей-заповщник 

укра'шського гончарства; К олепум  мистецтв у OniuiHi).

Координатори -  професори Ж ирнов А.Д. (голова Ради), Антонович G.A., 
Абизов В.А. (заступники голови), А фанасьев Ю .Л., Баннова I.M., 
Боднар О,Я., Бондаренко В В., Буров О.Ю ., Бутенко В.Г., Василиш ин Я.В., 
ГрицанА .В ., Свтух Н.Б., Захарчук-Чугай Р.В., Зязюн I.A., Кара- 
Васильева Т.В., К ардаш О .В ., Кащенко О.В., Кпцук М.М.. 

Ковальський Л.М ., Корабельський B.I., К о а в  В.М., Криволапое М.О., 
Кузнецова I.O., Курлплук Б.Ф ., Лагутенко О .А., Легенький Ю.Г., 
Лесин О.В., М адз1гон В.М ., М аркович М.И., М арчак В.Ф., М ельничук С.Г., 

М игальС .П ., Михайленко B.G., Небесник 1.1., Н ичкалоН .Р ., Н жолаева Т.В., 
О всш чук В.А., Оршанський Л.В., О сипова Т.Г., О тичО .М ., П араскаГ.Б ., 
Погребняк В.П., П ри бегал .В ., Проскуряков B.I., Радкевич В.О., Рибш С.В., 

Рижова I.C., Романенко Н.Г., Сазонов К О., Сел1вачов М .Р., СедакО.1., 
Скнарь O.I., Слав1нська А Л ., Cnini4 А.Л., Соколю к Л.Д., Стасенко В.В., 

Сьомкш  В.В., Тархан Л .3., Тименко В.П., Титаренко В.П., TiMOxiH В.О., 
Т канкоЗ .О ., Трошк1на О.А., Удр1с I.M., Урсу И.О., Федь I.А., Ф урсаО .О ., 
Ханко В.М., Чебаник В.Я., Чемакша О.В., Чемберж1 M.I., Черкес Б.С., 
Черкесова 1.Г., Шкр1бляк М.М., Ш магало Р.Т., Ш остя В.К., Ш пара 1.П., 

Ш ш льчак В.А., Яковлев M.I., Ящ в P.M., учен1 c e K p e ra p i -  Вдовченко В.В., 

Касьяненко Т.А., Корницька Л.А., П рищ енко С.В ., Савенко 1.В., 
Солош енко С.Г., Хомин В.М.

Секцш ш  заадання:

С е к ф №  /. ЕТН ОДИЗАЙ Н : Д И ЗЛ Й Н -OCBITA  (ауд 111, 

навчальний корпус №3 уш верситету);

Секщя №  2. ЕТН ОДИЗАЙ Н : ПЕДАГОГ1ЧН1

ТЕХНОЛОГИ (мала актова зала ушверситету);

Секщя № НАР ОД H I ТРАДИ Ц П  В АРХ1ТЕКТУР1 ТА 

Д И ЗА Й Н 1 (ауд. 208, навчальний корпус №  3 

уш верситету);

Секщя №  4. ЕТН ОДИЗАЙ Н : КУЛЬ ТУРО Л О П Ч Н И Й

ВИМ1Р (ауд. 311, навчальний корпус №  3 

ушверситету)

15.00  Музе! Полтави: етномистецью традицп

19.00  О глядова екскурЫя «Веч1рня Полтава»
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кафедри ландш афтного дизайну 1нституту реклами (м. Ки1в)
Романенко НаталЫ Григор'шна -  доктор техш чних наук, профееор, завщувач кафедри 

дизайну Черкаського державного технолопчного ушверситету
Сазонов Костянтин Олександрович  -  доктор техшчних наук, профееор, завщ увач кафедри 

дизайну ш тер’еру i мебл1в Кшвського нащ онального уш верситету технологш  та дизайну
Седак Олександр /горович  -  кандидат архггектури, профееор кафедри теорп, ic T o p i i  

архтектури  та  синтезу мистецтв, член-кореспондент Украшсько! академп арх1тектури, заслужений 
арх!тектор Украши, декан факультету арх1тектури Нащонально! академп образотворчого мистецтва i 
арх1тектури (м. Кшв)

Славт ська Алла Людвиговна -  доктор техш чних наук, профееор кафедри технологи та 
конструювання швейних вироб1в Хмельницького нащонального ушверситету

С т ж ко Валерш Володимирович -  кандидат бю лопчних наук, завщувач вииш у природи та 
психологи етносу Нащонального науково-дослщного шетитуту украшознавства М М стерства осв1ти i 
науки Украш и

Timoxih BiKmop Олександрович  -  доктор архггектури, профееор, академш Украшсько! 
академп архтектури , завщувач кафедри дизайну архтектурного середовища Кшвського 
нащ онального уш верситету буд^вництва i арх1тектури

Трошкш а Олена Анат оливна  -  кандидат архтектури, профееор, завщувач кафедри Teopii 
архЬектури та мктобудування 1нституту аеропорт1в Нащонального ав1ащйного ушверситету 
(м. Кшв)

Тют юнник lOniaii Геннадшович  -  доктор географ1чних наук, старший науковий 
сш вробптш к, профессор кафедри ландшафтно! архггектури Нащонально! академп кергвних кадр1в 
культури i мистецтв (м. Ки!в)

Федь Володимир Анат олш ович  -  кандидат фшософських наук, доцент кафедри естетики, 
icTopii та культури Слов’янського державного педагопчного ушверситету

Чебаник Василь Якович -  заслужений д1яч мистецтв Украши, профееор, завщувач кафедри 
гр аф 1 Ч Н 0 Г 0  дизайну Кшвського державного ш етитуту декоративно-прикладного мистецтва i дизайну 
im .М. Бойчука

Чемакш а Октябрина ВолодимирЫна -  кандидат архтектури, профееор, директор 1нституту 
аеропорт1в Нащонального aeiauiftHoro ушверситету (м. Ки!в)

Черкес Богдан Степанович -  доктор арх1тектури, профееор, директор 1нституту арх1тектури 
Нащ онального ушверситету «Льв1вська гаш технш а»

Ш евченко Лю дмила Сташслав'шна -  кандидат архггектури, доцент кафедри дизайну 
архитектурного середовища та мютобудування Полтавського национального техш чного ушверситету 
im. Ю. Кондратюка

Ш кр1бляк Микола Миколайович  -  заслужений Д1яч мистецтв Украши, профееор кафедри 
етнодизайну i дизайну реклами 1нституту реклами (м. Ки1в)

Ю р М арина Володимир/вна -  кандидат мистецтвознавства, старший науковий сшвроб(тник 
1нституту проблем сучасного мистецтва Нащонально! академп мистецтв Украши

Ю сипчук Ю рш Володимирович -  кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративно
прикладного мистецтва, заступник директора [нституту мистецтв Прикарпатського нащонального 
уш верситету im. В. Стефаника (м. 1вано-Франк1вськ)

Учет  секретит :
АлЫ Наталья Анат оливна -  кандидат педагопчних наук, доцент, завщувач кафедри 

професшно! оевгги, заступник декана факультету технологш  та дизайну з навчально! роботи 
Полтавського нащонального педагопчного уш верситету im. В.Г. Короленка

Бондаренко Iрина Володимир'шна -  кандидат архггектури, доцент кафедри ш тер’еру та 
обладнання Х аривсько! державно! академп дизайну i мистецтв

Космш а Оксана Ю ливна -  кандидат 1сторичних наук, старший науковий сш вробптш к 
1нституту народознавства Нащонально! академп наук Украши (м. Льв!в)

Кудря Оксана Володимир/вна -  кандидат педагопчних наук, доцент кафедри T eopii та 
методики технолопчно! о сен и  Полтавського нащонального педагопчного уш верситету 
iM. В.Г. Короленка
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