
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 25740 Дизайн

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 022 Дизайн

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 316

Повна назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 
Бекетова

Ідентифікаційний код ЗВО 02071151

ПІБ керівника ЗВО Бабаєв Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.kname.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/316

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 25740

Назва ОП Дизайн

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра Дизайну та 3D-моделювання, кафедра Дизайну та інтер'єру

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Основ архітектурного проєктування, Іноземних мов, Правового 
забезпечення господарської діяльності, Технології будівельного 
виробництва і будівельних матеріалів, Філософії і політології, 
Комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Мовної підготовки, 
педагогіки та психології, Історії і культурології, Образотворчого 
мистецтва та дизайну, Економічної теорії та міжнародної економіки, 
Підприємництва та бізнес-адміністрування

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 280950

ПІБ гаранта ОП Вергунова Наталія Сергіївна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Natalia.Vergunova@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(066)-637-74-81

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-707-32-43

Сторінка 2



          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
В Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова підготовка фахівців з 
дизайну була започаткована в 2018 р. До розроблення програми були залучені доктори та кандидати 
мистецтвознавства, а також практикуючи дизайнери, з яких була сформована група забезпечення. ОП було 
розроблено з урахуванням останніх досягнень і тенденцій в сфері дизайну, з можливістю освоєння сучасного 
комп'ютерного інструментарію дизайнера, а також органічного поєднання традицій Харківської школи дизайну з 
новітніми підходами. З часу заснування освітньо-професійна програма «Дизайн» постійно розвивається та 
оновлюється кожен рік:
– у 2019 році відповідно до Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн у 
галузі знань 02 Культура і мистецтво, затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України 
13.12.2018 р. № 1391;
– у 2020 році з урахуванням рекомендацій роботодавців та інших стейкхолдерів в частині введення та розширення 
дисциплін для більш ефективного формування об’ємно-просторового мислення дизайнера та для підвищення 
конкурентоспроможності випускників на ринку праці;
– у 2021 році з урахуванням особливостей розвитку міського господарства в частині розробки об’єктів дизайну на 
основі сучасних тенденцій промислового, соціально-економічного, культурного розвитку для формування 
гармонійного предметно-інформаційного середовища в регіональному та галузевому контексті.
Представлений в ОП комплекс дисциплін має збалансоване співвідношення теоретичних та практичних курсів, що 
враховують специфіку підготовки дизайнера в сучасних умовах розвитку галузі. Розроблення ОП редакції 2021 року 
спиралось на досвід удосконалення попередніх ОП, плідне співробітництво профільних кафедр з установами та 
підприємствами у сфері дизайну, залучення до освітнього процесу за спеціальністю 022 – Дизайн керівників та 
фахівців різних підприємств та компаній України, попит сучасного ринку праці на фахівців, які працюють в різних 
напрямках дизайну.
До серпня 2021 року викладання фахових дисциплін за цією ОП забезпечувалося кафедрою Дизайну та 
образотворчого мистецтва, проте після створення Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та 
образотворчого мистецтва у липні 2021 р. кафедру «ДОМ» було реорганізовано і наразі до складу ННІ АДОМ 
входять кафедра Дизайну та 3D-моделювання (https://cutt.ly/lIQXJr3) та кафедра Дизайну та інтер’єру 
(https://cutt.ly/rIQXZFS), що є випускаючими у підготовці фахівців зі спеціальності 022 – Дизайн. Кафедри 
поповнилися новими співробітниками з профільною освітою та практичним досвідом в притаманних ОП напрямах 
дизайну. Всі НПП цих кафедр є членами творчих професійних об’єднань.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2021 - 2022 48 48 0

2 курс 2020 - 2021 31 31 0

3 курс 2019 - 2020 24 24 0

4 курс 2018 - 2019 23 23 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 25740 Дизайн

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 129449 29742

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

129449 29742

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 521 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП_2018.pdf 4fP89TmcMO1THd+mYx30hng7bNWt0VyBB8YlVGD8D
sc=

Освітня програма ОП_2019.pdf QIXV5gXv6x6wbgvdUPh8HoGAZNKGzYaPtKpubE4uL2
w=

Освітня програма ОП_2020.pdf HNORPlLYOTPLo8lFRuUcdUgRcL+waKIQ/tgv2E/O4nE
=

Освітня програма ОП_2021.pdf g1INm82k8cliSdghw/OsMTV2V8xx2CBupDd9rRjvvKo=

Навчальний план за ОП Навчальний план_2019.pdf aBeBUUer2xCJNGarZYam62mM8Of+9va9eNcPVqo5VB
0=

Навчальний план за ОП Навчальний план_2020.pdf IAopQB9cz1S4I2cr8aeackFvGR4im4DovQpcd75gN3c=

Навчальний план за ОП Навчальний план_2018.pdf pjP09+jD0CweNuGTkBcItLKW0qFis+SnmctE8S64XkI=

Навчальний план за ОП Навчальний план_2021.pdf cN2bDgBf5LMrFCpI5T8XHDta8P5cEd9MkWx8RPs5Qh
s=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії_2019.pdf XT0FQIWnajOfSbtsZeRd7aRerB+YDfotFqdYCfI9Ab8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії_2020.pdf 0G/lZHp6GNeVX2CBAyvhorDbH1P+IN3u7loc/WDiAGA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії_2021.pdf zO9YQr8d8NH24Z724AmKhkV9DglMbmEqcp5LjaOATF
g=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є підготовка фахівців, здатних працювати у галузі дизайну та проектувати об’єкти з високими 
споживчими властивостями, забезпечувати естетичні характеристики промислових виробів і предметного оточення, 
визначати якості предметно-просторового та візуально-інформаційного середовища, створювати цілісний продукт 
через організацію і гармонійне поєднання його елементів відповідно до його призначення/функції. Програма 
розроблена відповідно до місії та стратегії університету, яка полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців для 
регіонального розвитку і міського господарства.
Особливості  ОП:
– організація науково-педагогічними працівниками кафедри щорічних професійних акцій та конкурсів з дизайну та 
їх повна інтеграція в навчальний процес спільно з представниками регіональних виробничих підприємств, 
організацій та установ;
– орієнтація дипломного проєктування виключно на замовні теми для підприємств, організацій та установ.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Місія, бачення та стратегічні цілі університету визначені у документі: «Стратегічний план Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025» (http://surl.li/afdzq). Цілі ОП 
«Дизайн» відповідають місії університету через підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечувати 
територіальний розвиток на національному, регіональному та місцевому рівнях. Освітня програма сприяє 
досягненню стратегічних цілей університету, зокрема щодо освітньої діяльності: вдосконалення змісту освіти та 
актуальності освітніх пропозицій, підвищення якості освіти та освітньої діяльності, особистого розвитку здобувачів 
освіти, а також підготовці конкурентоспроможних фахівців в галузі дизайну, затребуваних в інфраструктурних 
проєктах міського господарства та обласних населених пунктів.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

До колективного обговорення ОП у редакції 2021 року були залучені здобувачі вищої освіти за спеціальністю 022 – 
Дизайн (протокол кафедри №14 від 17.03.2021 р.). Під час обговорення цілей та програмних результатів навчання 
здобувачі висловили свої пропозиції, які були враховані при перегляді ОП, а саме: залучення дизайнерів-практиків 
та керівників промислових підприємств до викладання; проведення занять з дизайн-проєктування на базі 
підприємств та установ міста Харкова згідно договорів про співробітництво Університету; розширення програм 
практик щодо екскурсій на різноманітні підприємства і компанії, що спеціалізуються в різних напрямах, а саме 
промисловому дизайні та дизайні інтер’єру, дизайні візуальних комунікацій та мультимедійному дизайні. Здобувачі 
вищої освіти також висловлюють свої інтереси та пропозиції через органи Студентського сенату, які залучаюють їх 
до обговорення та вирішення питань оптимізації освітнього процесу, шляхом проведення опитувань 
(https://cutt.ly/rIXoLFi). Окрім цього, більш цілеспрямованим є опитування студентів від кафедр щодо якості 
викладання навчальних дисциплін та відповідних НПП (https://cutt.ly/mIXoILG).

- роботодавці

Врахуванню інтересів роботодавців в рамках ОП «Дизайн» сприяло регулярне проведення «круглих столів»: 
«Підготовка дизайнера у контексті реального сектору економіки» (https://cutt.ly/wI522Y2) (протоколи кафедр №6 
від 21.12.2021 р.), «Дизайн: перспективи на ринку праці» (https://cutt.ly/yI539un) (протокол кафедри №9 від 
18.01.2021 р.). Активну участь у обговоренні змісту освіти за ОП брали представники промислових підприємств 
різних форм власності та компаній, що надають різноманітні дизайнерські послуги: компанії та підприємства 
«Kubis», «Doctor Svet», «Rzhevskyi Manufacture», «Timirsun», «Наклейко»; ТОВ Дизайн-ательє «Футура-прінт», 
«БОРД», «МАЙНО ДИЗАЙН», «КОНФЕРМА»; дизайн-студія «IDI» та інші. За підсумком цих обговорень їх 
пропозиції було враховано при формуванні ОП, зокрема: введення дисципліни «Кольори, фактури та текстури в 
інтер’єрі» – аналогу популярного курсу у світовій інтер’єрній практиці CMF Design (Color, Materials, Finish), 
коригування набору комп’ютерних інструментів дизайнера для вибудовування ефективної моделі комп’ютерної 
освіти; формування змісту проєктної та переддипломної практики в частині виконання практичних завдань 
роботодавців.

- академічна спільнота

Врахуванню інтересів академічної спільноти сприяли наступні заходи: сумісна подорож викладачів та здобувачів до 
Греції в червні 2019 року, де в рамках проходження практики було проведено міжнародне стажування та 
Міжнародну науково-практичну конференцію «Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному 
дискурсі». Учасники мали можливість обмінятися думками щодо організації освітнього процесу в цих країнах, його 
схожості та відмінності з професором Zoe Georgiadae (University of West Attica) (https://cutt.ly/KIWToxu), яка 
зазначила важливість пізнання етнокультурних традицій та застосування історичного творчого досвіду в 
професійній діяльності дизайнера, що сприяло удосконаленню змісту лекційного та практичного матеріалу з 
дисциплін теоретичної спрямованості (ОК 6, ОК 7) та поділу дисципліни «Історія образотворчого мистецтва та 
дизайну» на окремі ОК для більш поглибленого вивчення історичного підґрунтя мистецтва та дизайну. В березні 
2021 року викладачі-дизайнери провели відео-зустріч з Igor Khalandovskiy (Assistant Professor of Practice College of 
Design, Iowa State University, USA) (https://cutt.ly/qIWTwXi). В якості сучасної тенденції комп’ютерної підготовки в 
США I. Khalandovskiy відзначив використання конгломерату програмного забезпечення, коли для виконання 
завдання застосовується цілий комплекс програм з використанням окремих та найбільш ефективних модулів. Цей 
досвід було враховано при уточненні змісту практичних завдань з ОК 11, ОК 17.

- інші стейкхолдери

Пропозиції інших стейкхолдерів щодо освоєння та розширення спектру сучасних методів у проєктній діяльності 
дизайнерів були враховані при опрацюванні та оновленні ОП, а саме:
– лекції з основ моделювання та візуалізації у програмному середовищі Blender, проведені О. Ірклієнко, 
представником підприємства «Timirsun», що сприяло коригуванню змісту завдання в ПП 2; консультації від Т. 
Ірклієнко щодо розробки світильників в стилі Loft та їх подальшої реалізації в рамках завдання з ПП 7; участь 
представників підприємства у засіданні першого круглого столу від 15.11.2018 (https://cutt.ly/VIWGEEG);
– популяризація екологічних підходів у дизайні завдяки семінару та подальшої співпраці з А. Прокаєвою – 
засновницею і координаторкою руху #zerowaste в м. Харкові, спрямованого на формування громадянської 
свідомості в частині «культури поведінки» з побутовими відходами та прагнення стилю життя – «нуль відходів» 
(https://cutt.ly/VIWFABg);
– майстер-клас з новітніх тенденцій у дизайні інтер’єру; семінар та онлайн-курс «CMF design», воркшоп з матеріалів 
для інтер’єрного оздоблення в салоні Artemida Design від В. Варі (промисловий дизайнер, «КОНФЕРМА») 
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(https://cutt.ly/PIWZ1tW).
Таким чином, було посилено навчально-методичну базу, переглянуто зміст освітніх компонентів з метою уникнення 
перевантаження темами та завданнями, починаючи з ОП 2019 перенесено преддипломну практику на початок 
останнього семестру для більш поглибленої та ґрунтовної роботи над кваліфікаційною роботою.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання відповідають тенденціям розвитку спеціальності й визначені відповідно 
Стандарту вищої освіти України спеціальності 022 – Дизайн. Програмні результати ОП спрямовані на підготовку 
фахівців, здатних ідентифікувати, вивчати та розв’язувати складні задачі в галузі дизайну у процесі професійної 
діяльності. 
Зростання популярності спеціальності збільшує попит на спеціалістів у галузі дизайну, та водночас призводить до 
великої кількості її представників, тому конкурентоспроможність стає ключовим аспектом успішної діяльності 
дизайнера. Для її підтримання та розвитку проєктанта в цілому важливою стає участь у професійних акціях та 
конкурсах. Ці заходи не тільки окреслюють актуальні питання сучасності, що можуть бути вирішені використанням 
дизайнерського інструментарію, але й дозволяють об’єктивно оцінити власні можливості в ряду інших спеціалістів 
(https://cutt.ly/GI6oRSs).
Тому в ОП 2021 року було включене ПРН 20. Опановувати та розвивати об’ємно-просторове мислення, 
інноваційність та креативність за участю у професійних акціях та конкурсах з дизайну, що організовані спільно з 
представниками регіональних виробничих підприємств, компаній та установ.
ОП враховує зміни у загальних тенденціях спеціальності та відповідність вимогам сучасного ринку праці. 
Результатом є щорічний перегляд її змісту, урахування результатів вступної кампанії, потреб стейкхолдерів, досвіду 
академічної спільноти інших ЗВО України та зарубіжжя.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

ОП враховує сучасні тенденції промислового, соціально-економічного та культурного розвитку Харківщини і 
спрямована на здатність майбутніх дизайнерів адаптуватися під потреби ринку та генерувати креативні ідеї для 
формування гармонійного предметно-інформаційного середовища. Формування цілей ОП, програмних засад та 
результатів навчання в галузевому контексті спирається на довгострокову стратегію розвитку української культури, 
затверджену 01.02.2016 №119-Р (https://cutt.ly/SI6fdwc); в регіональному контексті – стратегію розвитку 
Харківської області на період 2021-2027 роки та плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки 
(https://cutt.ly/dI6fEDs). Ці документи сприяють формуванню темарію курсових та дипломних проєктів, наприклад, 
курсовий проєкт 3 курсу за темою: «Зона відпочинку та релаксації з інформаційним контентом на заданій локації» 
(https://cutt.ly/TOeiPNa), курсовий проєкт 4 курсу за темою: «Туалет для міського простору» 
(https://cutt.ly/POepLB7). Невід’ємною частиною розвитку регіонального ринку дизайнерських послуг є можливість 
організації стартапів, коли дизайнер стає не тільки розробником, а і виробником власного дизайн-продукту. Для 
поглибленого розуміння цих процесів за ОП здобувачам пропонуються спеціальні сертифікатні блоки «Дизайн 
предметів для інтер’єрів» та «Підприємництво, електронний бізнес та стартап».

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формуванні ОП були враховані загальні тенденції щодо професійних компетентностей здобувачів, а також 
рівень та досвід вітчизняних та закордонних дизайнерських і мистецьких закладів вищої освіти. Результати аналізу 
досвіду та основних тенденцій підготовки аналогічних фахівців у вітчизняних ЗВО (КНУБА, ХДАДМ, ЗНУ, 
КДАДПМД, Львівська політехніка) було впроваджено при розробці навчальних планів та робочих програмах 
навчальних дисциплін. В якості впровадження практик іноземних ЗВО було використано досвід Iowa State University 
(USA), Gerrit Rietveld Academy (Netherlands), Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle (Germany), які 
свого часу відвідували викладачі кафедр «Д3D» та «ДІ», а саме уніфіковано подачу графічних матеріалів 
практичних завдань у вигляді альбомів, сформованих за єдиним шаблоном; впроваджено модульний принцип 
побудови формату проєктної графіки впродовж всіх чотирьох курсів в рамках профілюючих дисциплін «Основи 
формоутворення», «Проєктно-графічне моделювання», «Проєктування».

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

В ОП у повному обсязі представлено компетентності та програмні результати, передбачені Стандартом, які 
реалізовані у відповідних освітніх компонентах. У редакції 2021 року зміст ОП розширено результатами навчання: 
ПРН 20. Опановувати та розвивати об’ємно-просторове мислення, інноваційність та креативність за участю у 
професійних акціях  та конкурсах з дизайну, що організовані спільно з представниками регіональних виробничих 
підприємств, компаній та установ; ПРН 21. Розробляти об’єкти дизайну з урахуванням сучасних тенденцій 
промислового, соціально-економічного, культурного розвитку та генерувати креативні ідеї для формування 
гармонійного предметно-інформаційного середовища в регіональному та галузевому контексті, що посилює 
особливості освітньої програми. Забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 
освітньої програми наведено в ОП та таблиці 3 Додатку.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
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поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн (Наказ МОН 
України №1391 від 13.12.2018 р.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/022-Dyzayn-bakalavr.28.07.pdf

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП у повній мірі відповідає предметній області. Навчання здобувачів здійснюється шляхом теоретичної та 
практичної підготовки у сфері дизайну, виконанням дизайнерських проєктів; узагальненням результатів проєктних 
робіт, проходженням біонічної, конструкторсько-технологічної, проєктної, переддипломної практики; виконанням 
кваліфікаційної роботи. Для здобуття бакалаврами теоретичних знань та набуття практичних умінь та навичок, 
достатніх для успішного виконання професійних обов’язків, було введено такі дисципліни: 
1. «Основи формоутворення», «Проєктно-графічне моделювання», «Комп’ютерні технології в дизайні», 
«Проєктування», «3D моделювання та CAD технології в дизайні», «Професійна презентація дизайнера», спрямовані 
на формування фундаментальних навиків розв’язання практичних завдань при створенні дизайнерських об'єктів 
відповідно до функціонального призначення, ергономічної доцільності та естетичної виразності;
2. «Основи композиції в дизайні», «Основи методики дизайну», «Історія образотворчого мистецтва», «Історія 
дизайну», «Матеріали і технології в дизайні», спрямовані на формування комплексу теоретичних знань – теорій, 
концепцій, методів та принципів – при проєктуванні дизайнерських об'єктів.
3. «Комп’ютерні технології в дизайні», «3D моделювання та CAD технології в дизайні», «Основи Game-дизайну», 
спрямовані на оволодіння та використання спеціалізованого програмного забезпечення в галузі дизайну.
4. «Рисунок, живопис, скульптура», «Нарисна геометрія, інженерна графіка та теорія тіней», спрямовані на розвиток 
творчих здібностей на основі пізнання різних рівнів художнього образу, формування об’ємно-просторового 
мислення та загальної художньої культури.
Відповідність предметній області забезпечують обов’язкові освітні компоненти програми (24 ОК – 180 кредитів), 
включаючи практики, підготовку і захист кваліфікаційної роботи.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В університеті запроваджено процедуру вільного вибору, яка дозволяє формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. В усіх освітніх програмах на дисципліни за вибором здобувача вищої освіти відведено не менше 25 % від 
обсягу підготовки.  На бакалаврському рівні вибіркова складова формується з трьох частин: 1. Дисципліни, які 
забезпечують загальні компетентності, обираються з переліку дисциплін;  2. Сертифікатні програми, які формують 
професійні та/або загальні компетентності, складаються з трьох дисциплін. Перелік СП пропонується для 
спеціальності або групи спеціальностей. 3. Професійні блоки дисциплін, які формують фахові компетентності. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також завдяки участі у програмах академічної 
мобільності, диференціації завдань до практичних робіт, а саме клаузури за фактом, самостійної роботи студентів, 
відповідно до яких, наприклад, студентам пропонується індивідуальний вибір тем курсових робіт. За час існування 
ОП було апробовано СП «Дизайн предметів для інтер’єру» (https://cutt.ly/WICcC9o), що сприяє оволодінню 
знаннями про принципи, методи та технології створення предметів інтер’єру, наразі здобувачами вивчаються СП 
«Брендинг» (https://cutt.ly/xICvw7B) та «Анімаційний дизайн» (https://cutt.ly/yICvyrb). Серед професійних блоків 
на ОП пропонується «Промисловий дизайн та дизайн інтер’єру» (https://cutt.ly/uICvsr9) та «Візуальні комунікації та 
мультимедійний дизайн» (https://cutt.ly/rICvgjY).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом відкритого голосування на Web-порталі Університету в 
особистому кабінеті здобувача. Вибір регламентується щорічними наказами, Порядком вільного вибору навчальних 
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дисциплін. На головному сайті університету розташовується  оголошення про вільний вибір студентів (як правило 
вересень, лютий), яке включає термін проведення вільного вибору, перелік груп, які беруть участь у виборі, 
контактні телефони та активні посилання. За цими посиланнями здобувач має можливість ознайомитись з 
презентаціями дисциплін. Блоковий вибір організовано шляхом подання відповідних заяв до профільного 
інституту. Після обробки результатів голосування формуються віртуальні групи, корегується розклад та навчальне 
навантаження викладачів. Ознайомлення студентів з переліком дисциплін здійснюється:
– через систему дистанційного навчання Moodle, шляхом розміщення презентацій курсів, дистанційних 
консультацій викладачів; 
– на офіційному сайті кафедри (робоча програма навчальної дисципліни з інформацією щодо змісту, порядку 
оцінювання, технології викладання та очікуваних результатів навчання);
– шляхом проведення презентацій індивідуальних траєкторій навчання на випускових кафедрах, зокрема 
організацій зустрічей (он-лайн зустрічей) з викладачами дисциплін.
В частині обрання професійних блоків в основі методологічної концепції ОП покладено принцип двоетапності. 
Перший етап полягає у загальній пропедевтичній підготовці здобувача з оволодіння базового інструментарію з 
дизайну на першому та другому курсах навчання. Другий етап орієнтований на поглиблене вивчення здобувачем 
обраного напряму проектної діяльності в галузях промислового дизайну, дизайну інтер'єру, дизайну візуальних 
комунікацій та мультимедійного дизайну на третьому та четвертому курсах навчання. Більш усвідомленому 
обранню професійних блоків також сприяє виконання проєктних завдань в цих галузях, що передбачено 
навчальною дисципліною «Проєктування».

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Загальні положення організації практичної підготовки студентів на рівні Університету регламентуються: 
Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amsxw), Положення про проведення практики 
студентів (http://surl.li/krnf). Практична підготовка здобувачів за ОП забезпечується практичними заняттями та 
різними видами практик, що передбачає формування фахових компетентностей: ФК1, ФК2, ФК4, ФК7, ФК8, ФК9. На 
першому курсі проводиться біонічна практика (аналіз природничих форм в контексті аналогового проєктування) в 
міських музеях та парках. На другому курсі проводиться конструкторсько-технологічна практика (технологічний 
процес виготовлення дизайн-виробу), де здобувачі, в рамках екскурсійних візитів на підприємства та дизайнерські 
фірми, ознайомлюються з реальним сектором промислового виробництва, виготовлення поліграфічної продукції, 
розробкою комп’ютерних ігор та додатків. На третьому курсі проєктна практика проводиться у співробітництві з 
підприємствами, якими видається технічне завдання на розробку дизайн-виробу. Студенти набувають навичок та 
умінь реалізації власної проєктної пропозиції в реальних умовах у співпраці з фахівцями цих підприємств. На 
четвертому курсі переддипломна практика проводиться на базі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та зовнішніх базах 
практики. Під час проходження практики здобувачі визначаються із темою кваліфікаційної роботи, збирають 
інформаційні матеріали та виконують фор-проєктну пропозицію.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП передбачає формування soft skills упродовж навчання. Набуття здобувачами соціальних навичок, що 
дозволяють бути успішним в професійній діяльності, забезпечуються загальними компетентностями, визначеними 
Стандартом вищої освіти України: ЗК1-ЗК9. Основним чинником формування таких навичок є форми та методи, що 
використовуються під час навчальних занять, особливо практичних. При викладанні перевага надається словесним, 
наочним та практичним методам, проте при викладанні ОК «Проєктування» також використовуються частково-
пошуковий (евристичний) та дослідницький методи. Так, в рамках завдання «Зона відпочинку та релаксації з 
інформаційним контентом на заданій локації» (https://cutt.ly/TOeiPNa) на першому етапі здобувачам необхідно 
дослідити обрану локацію та сформувати вихідні дані для майбутнього проєкту, що сприяє активізації їх 
самостійних міркувань та спрямовано на розв'язання реальної проблемної ситуації. Слід зазначити, що це завдання 
належить до групової форми роботи, отже передбачає активну комунікацію між здобувачами та сприяє їхній 
самоорганізації. В ОК «Проєктування» практикується і парна форма роботи, а саме курсовий проєкт «Серія 
інтерактивних плакатів» (https://cutt.ly/mOeAFpx), що передбачає графічне виконання плакатів та динамічний 
супровід у вигляді ролику, що активується скануванням qr-коду. Крім цього, в ОП передбачено форму публічного 
захисту робіт, де здобувачі вчяться презентувати себе та вести дискусію на відповідну тему (https://cutt.ly/1OeFd2R).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М.Бекетова (http://surl.li/kqjz), навчальний 
час здобувача вищої освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння відповідної 
програми підготовки на даному рівні вищої освіти. Навчальний план за ОП складено на 3 р.10 м. навчання, 240 
кредитів ЄКТС. Навчальний рік становить 2 семестри по 30 кредитів ЄКТС. 1 кредит ЄКТС – 30 академічних годин. 
Загальне навчальне навантаження охоплює час на лекційні та практичні заняття, консультації, практики, 
самостійну роботи, контрольні заходи. Тижневе аудиторне навантаження студента у середньому становить 24 
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години. 
Для співвіднесення обсягу освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів віщої освіти 
завідувачем та викладачами кафедри здійснюється аналіз навантаження під час анкетування, а також шляхом 
зворотного зв'язку «студент-викладач-завідувач», обговорення його результатів наприкінці кожного семестру на 
засіданнях кафедри (протоколи кафедр №6 від 27.12.2021 р).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОП «Дизайн» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не передбачена та не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://surl.li/afcbd

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом вступників на навчання за ОП для здобуття вищої освіти відбувається на конкурсній основі. Конкурсний 
відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до Правил прийому 
(https://cutt.ly/IOeVPO0). Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на 
перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів. 
Перелік конкурсних предметів, визначено в Додатку 4 Правил прийому (https://cutt.ly/2OeVZPY). За час реалізації 
ОП перелік конкурсних предметів корегувався згідно умов вступу відповідного року.
Програму фахового випробування для прийому на навчання осіб на базі ОКР «молодший спеціаліст», для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 – Дизайн, схвалено на засіданні Приймальної комісії ХНУМГ 
імені О.М. Бекетова та оприлюднено на офіційних сайтах кафедр (https://cutt.ly/FObe0wL).
Абітурієнти, які вступають на навчання за програмою підготовки бакалавра за спеціальністю 022 – Дизайн та мають 
атестат молодшого спеціаліста іншої спеціальності, зобов’язанні попередньо пройти вступне додаткове фахове 
випробування з метою встановлення рівня підготовленості абітурієнта до вирішення професійних завдань у галузі 
дизайну.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу http://surl.li/kqjz, Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, 
науково-педагогічних та наукових працівників, для учасників програм академічної мобільності http://surl.li/afedu
Всі зазначені внутрішні нормативні документи знаходяться на офіційному сайті Університету на сторінці 
«Нормативна база» (https://cutt.ly/eEx8G9z) та є доступними для усіх учасників освітнього процесу.
Здобувачеві вищої освіти, який бере участь у програмі академічної мобільності, відповідний директорат готує 
академічну довідку, яка містить інформацію про виконане ним навчальне навантаження з переліком вивчених 
навчальних дисциплін, отриманих кредитів, оцінок у національній шкалі оцінювання. Здобувачі вищої освіти, які 
беруть участь у програмах академічної мобільності, визначають перелік модулів, які вони бажають вивчати в 
закордонних навчальних закладах та погоджують їх і програму академічної мобільності з гарантом освітньої 
програми, завідувачем кафедри та директором інституту. Після завершення програми академічної мобільності 
здобувач вищої освіти подає в деканат академічну довідку від приймаючого ЗВО, яка відображає його навчальні 
здобутки і є підставою для академічного визнання результатів навчання за кордоном.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

На ОП були випадки визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема: 
– визнання результатів навчання Мандрієвської А.С., отриманих в Обласному комунальному закладі «Харківське 
художнє училище», при зарахуванні на 3 курс (5 семестр) на підставі заяви здобувача, додатку до диплому Е20 
№095137 за наказом №741-03 від 09.09.2020 р.;
– визнання результатів навчання Гданської К.В., отриманих в Обласному комунальному закладі «Харківське 
художнє училище», при зарахуванні на 3 курс (5 семестр) на підставі заяви здобувача, додатку до диплому Е20 
№095194 за наказом №741-03 від 09.09.2020 р.;
– визнання результатів навчання Солодухіної Е.І., отриманих в Харківському національному економічному 
університеті ім. С. Кузнеця, при зарахуванні на 2 курс (3 семестр) на підставі заяви здобувача, академічної довідки 
№51/04-186/319 за наказом №1128-03 від 12.09.2019 р.;
– визнання результатів навчання Жукової А., отриманих в Харківській державній академії дизайну і мистецтв, при 
зарахуванні на 3 курс (5 семестр) на підставі заяви здобувача, академічної довідки №33/21 за наказом №821-03 від 
30.08.2021 р.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання регулюються Порядком визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній 
освіті, який є загальнодоступним на сайті Університету (http://surl.li/kqkl). Ця інформація також регулярно 
доводиться до відома здобувачів кураторами груп та гарантом ОП.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Навчання на ОП проводиться за очною (денною) формою; за повним циклом підготовки. Форми та методи навчання 
і викладання відповідають Положенню про організацію освітнього процесу https://cutt.ly/1UrJR9o та Положенню 
про організацію самостійної роботи https://cutt.ly/KUrJk2b і сприяють досягненню ПРН. Навчальним планом 
передбачені лекційні та практичні заняття, самостійна робота, практики, контрольні заходи тощо. Під час 
проведення занять викладачі активно використовують інтерактивні методи навчання, мультимедійні засоби та 
прикладні програмні продукти. Досягнення ПРН забезпечують такі методи навчання: словесні (розповідь-
пояснення, лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (завдання, доповіді, презентації); частково-
пошукові (евристичні), дослідницькі. Передбачена групова та парна форма роботи здобувачів. Проєктні завдання 
підбираються в контексті сучасної актуальності для розвитку студентської активності та творчих здібностей. Форми 
та методи навчання і викладання на ОП відображено у робочих програмах, розміщених на сайтах кафедр Дизайну 
та 3D-моделювання (https://cutt.ly/UOrcSxo) та Дизайну та інтер’єру (https://cutt.ly/8OrnuIq). У таблиці 3 Додатку 
наведено матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Інтереси здобувачів враховуються при організації освітнього процесу та реалізації ОП. Взаємовідносини між 
викладачами і здобувачами вибудовуються на основі взаємоповаги, діалогу і співпраці. Реалізації цього підходу 
також сприяє те, що критерії та методи оцінювання оприлюднюються заздалегідь для всіх видів робіт студентів. 
Передбачена процедура подання апеляцій здобувачами вищої освіти (https://cutt.ly/eEx8G9z). Опитування, які були 
проведені серед здобувачів за результатами попереднього року навчання, показали, що загалом здобувачі 
задоволені методами навчання і викладання: 1 курс, Д 2020-1 та Д 2020-2, (https://cutt.ly/WOrRIuw); 2 курс, Д 2019-1 
та Д 2019-2, (https://cutt.ly/KOrRVv6); 3 курс, Д 2018-1, Д 2018-2 та Д 2018-3, (https://cutt.ly/wOrR3X9).
Прикладом реалізації студентоцентрованого підходу на ОП також є реалізація студентського конкурсу «ДУША 
СРІБЛА» (https://cutt.ly/jITEn8Q), організованого ювелірним заводом UMAX сумісно із ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
де перша номінація передбачає створення ювелірних виробів в колаборації з громадською організацією «Еммаус» 
для підтримки осіб з особливими потребами, випускників інтернатів та дітей в інтернаті. Під час проведення 
чотирьох робочих зустрічей з представниками ГО «Еммаус» та виробничим сектором (UMAX), студенти ОП 
приймали активну участь у обговореннях, відповідали на запитання, висловлювали свою точку зору та вирішували 
різні проєктні завдання.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Для науково-педагогічних працівників забезпечується академічна свобода, яка полягає у самостійності й 
незалежності учасників освітнього процесу, та здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення 
знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів. Принципи академічної свободи 
здобувачів – свободи отримання знання, забезпечуються можливістю:
– здобувати знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів;
– формувати індивідуальну траєкторію навчання, в т.ч. через програми академічної мобільності;
– обирати теми курсових, кваліфікаційних робіт;
– вільно висловлювати власну думку щодо змісту освіти і організації освітнього процесу;
– використовувати процедури зворотного зв’язку щодо змісту освіти і організації навчального процесу.
Основним принципом в підготовці за ОП є комунікація між НПП та студентською аудиторією, що стимулює 
формування власної думки і позиції здобувача. Методи навчання і викладання профільних дисциплін спрямовані 
на отримання здобувачем компетентностей, що дозволять майбутньому дизайнеру професійно та відповідально 
вирішувати проєктні завдання у відповідності до сучасних економічних, соціальних, ергономічних, екологічних 
вимог.

Сторінка 10



Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 
здобувачеві вищої освіти:   
– у профілі освітньої програми що є частиною Інформаційного пакету Університету 
http://surl.li/affbg ;
– в робочих програмах навчальних дисциплін;
– викладачем на першому занятті з дисципліни; 
– на офіційному сайті кафедри та у відповідному курсі на платформі Moodle Університету;
– у методичних рекомендаціях до індивідуальних завдань та самостійної роботи;
– у матеріалах для підготовки до поточного та підсумкового контролю.
Підсумкові форми контролю знаходять своє відображення в графіку організації освітнього процесу, розкладі 
атестаційних тижнів. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в друкованому та 
електронному вигляді. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання є складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Здобувачі ОП активно проводять дослідницькі роботи, беруть учать у різноманітних контурсах та науково-
практичних конференціях. Як приклад, студенти 3 курсу брали участь у I турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» де 
Лихачова О.І. з роботою «Інтерфейс як головний візуальний комунікатор у Game-дизайні» (керівник асистент Голіус 
В.А.) посіла I місце і була рекомендована до участі у II турі конкурсу (протокол №4 від 30.11.2021 р), що відбудеться 
навесні 2022 року; здобувачі Жила О.С. та Жила С.С. разом із керівниками (проф. Вергунов С.В., доц. Вергунова 
Н.С.) брали участь у реалізації госпрозрахункової теми №3327/21 від 01.07.2021 «Розробка та проєктування 
фірмового талісману для компанії «Golden Tile», під час якої проводили дослідження щодо художньо-образних 
рішень маскотів в контексті їхнього історіографічного розвитку в різних сферах використання; участь здобувачів у 
акціях та конкурсах в частині дослідження особливостей мистецтвознавчих напрямів та стилів із подальшим 
використанням цих здобутків у власних проєктних рішеннях: конструктивізм («ВХУТЕМАС. ВАСИЛЬ ЄРМИЛОВ. 
3D», https://cutt.ly/HOrAVV5), неопластицизм («Дорога ложка до взуття» https://cutt.ly/0OrSlAG, «Дизайн 
починається з вішалки» https://cutt.ly/UOrSftE) та інші.
Студенти беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, де вони представляють 
результати власних досліджень, що сприяє поглибленому вивченню освітніх компонентів професійної складової 
ОП: Дяденчук Л.В. і Ус К.А.: участь у II міжнародній науково-практичній конференції «Функції дизайну у сучасному 
світі: виміри 2019» (СумДПУ); Степаненко Є.С., Парцевська А.О., Метьолкіна Т.С., Мішустіна В.О. участь у III 
міжнародній науково-практичній конференції «World science: problems, prospects and innovations» (2020 р., Toronto, 
Canada); Савченко А.В., Брацило Д.Д., Васил’єв Д.Д. участь у III міжнародній науково-практичній конференції 
«Science and education: problems, prospects and innovations» (2020 р., Kyoto, Japan); Єремєєва В.М., Белянська Є.Д. 
участь у IV міжнародній науково-практичній конференції «Innovations and prospects of world science» (2021 р., 
Vancouver, Canada); Нестеренко М.С., Тітова Т.А., Салдан К.Д., Панаріна В.Д. участь у XI міжнародній науково-
практичній конференції «World of science and innovation» (2021 р., London, United Kingdom) тощо.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів регламентує Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова (http://surl.li/amsxw). Згідно з положенням оновлення робочих програм дисциплін відбувається 
щорічно. На кафедрах проводяться науково-методичні семінари щодо форм та змісту навчання, обговорюються 
питання оновлення освітніх компонент.
Ознайомлення викладачів із сучасними науковими досягненнями та практиками у сфері дизайну відбувається в 
результаті підвищення кваліфікації на вітчизняних підприємствах та стажуваннях за кордоном, участі у 
міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: 
– проф. Вергуновим С.В. після стажування (Дизайн-студія «IDI», 2018 р., тема «Інструменти Solid Works у дизайн-
проєктуванні») удосконалено зміст дисципліни «Проєктування», посилено складову практичних занять за 
модулями 3, 4 та 5 в контексті промислового дизайну;
– проф. Левадним О.М. після стажування (Харківська організація Національної спілки художників України, 2018 р., 
тема «Сучасні техніки декоративно-ужиткового мистецтва») удосконалено зміст практичних занять з дисципліни 
«Історія мистецтва та дизайну»: ЗМ 3.3 Мистецтво та дизайн ХХІ ст.;
– доц. Вергуновою Н.С. після стажування («The Olvia Polis» Association Citizens for Europe and culture (Греція), 2019 
р., тема: «Art education in cross-cultural dialogue in the content of modern European space») удосконалено зміст 
лекційного та практичного матеріалу з дисципліни «Основи композиції»: ЗМ 1 Графічні та пластичні засоби 
побудови композиції;
– ст. викл. Звенігородським Л.А. (ТОВ ДА «Футура-прінт», 2020 р. тема «Сучасні дизайн-графічні тенденції 
упаковки, в комунікативному просторі України. Розробка бренду кондитерського підприємства») уточнено зміст 
графічних завдань до практичних занять з дисципліни «Дизайн упаковки» за ЗМ 2: Одинична та групова упаковка 
та ЗМ 3: Універсальна упаковка;
– проф. Вергуновим С.В. після стажування («The Olvia Polis» Association Citizens for Europe and culture (Греція), 2019 
р., тема: «Art education in cross-cultural dialogue in the content of modern European space») уточнено та більш 
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предметно розкрито зміст практичного завдання з біонічної практики в частині ЗМ 3 Біонічні трансформації.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Організація академічної мобільності здобувачів та інших учасників освітнього процесу регламентується 
положенням (http://surl.li/kqjy). Координація діяльності здійснюється відділом міжнародних зв’язків 
(https://ird.kname.edu.ua). Функціонують Україно-канадський культурноосвітній центр, Україно-польський 
культурно-освітній центр, Культурноосвітній центр «Інститут Конфуція», Чеський мовно-культурний центр, в 
рамках яких забезпечується поглиблена мовна підготовка здобувачів та викладачів, що сприяє інтернаціоналізації 
діяльності ЗВО. Здобувачі та НПП, задіяні в освітньому процесі на ОП можуть проходити закордонні стажування, 
проводити спільні наукові дослідження зі студентами тощо. В рамках співробітництва з «The Olvia Polis» Association 
Citizens for Europe and culture в червні 2019 року студенти та викладачі здійснили сумісну подорож до Греції (о. 
Егіна), де було проведено міжнародне стажування та участь у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі». Також студенти та викладачі відвідали 
лекцію «Матеріальна культура Стародавньої Греції» Й. Калокентіса (George D. Kalokentis) – глави асоціації «Olvia 
Polis», який відвідав ХНУМГ у жовтні 2019 р. В листопаді та грудні 2021 року Igor Khalandovskiy (Assistant Professor 
of Practice College of Design, ISU, USA) дистанційно провів цикл лекцій для НПП та здобувачів за авторським курсом 
у використанні конгломерату різного програмного забезпечення.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

На ОП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий.
Поточний контроль здійснюється під час практичних занять здобувачів вищої освіти та дає змогу систематично 
здійснювати перевірку рівня засвоєння теоретичних і практичних знань. На ОП застосовуються такі форми 
контролю досягнення програмних результатів навчання: усне опитування, письмовий контроль (тестові контрольні 
роботи тощо); прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем; оцінювання альбомів проєктних завдань за 
тематикою змістових модулів, виконаних в ході практичних занять та самостійної роботи; захист проєктної графіки, 
рефератів, презентацій.
Модульний контроль – це оцінювання знань, умінь та практичних навичок здобувачів вищої освіти, набутих під час 
засвоєння окремого змістового модуля дисципліни, проводиться у формі письмового опитування або тестування.
Підсумковий контроль є оцінкою результатів навчання здобувачів на проміжних або заключному етапах навчання. 
Форми підсумкового контролю для дисциплін: екзамен, залік, диференційований залік. Форми контрольних заходів 
та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти заздалегідь доводяться до них викладачами. Структура і зміст 
завдань поточного і підсумкового контролю визначається викладачем, в залежності від змісту навчальної 
дисципліни та програмних результатів навчання, які вона забезпечує, та затверджується на засіданні кафедри 
(протоколи кафедр №1а від 01.09.2021 р.). Контрольні заходи охоплюють повний зміст освітнього компоненту, що 
дозволяє говорити про досягнення результатів навчання. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання із 
навчальних дисциплін визначено в освітній програмі, навчальному плані та у робочій програмі навчальної 
дисципліни, що розміщені на сайтах кафедр. Ці форми контрольних заходів дають змогу встановити досягнення 
здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компонента та ОП в цілому.
Також на ОП проводиться семестрові перегляди (проміжний та підсумковий). Ці перегляди дозволяють простежити 
методичний рівень викладання всіх фахових дисциплін по всіх курсах; за необхідністю скоригувати або змінити 
поточні завдання по дисциплінам; здобувачі мають змогу порівняти якість виконання власних робіт в рамках свого 
курсу по відношенню до інших; студенти молодших курсів наочно можуть побачити проєкти, над якими вони 
працюватимуть в майбутньому. Формою атестації за ОП визначено публічний захист кваліфікаційної роботи, що 
дозволяє інтегрально підійти до питання досягнення програмних результатів навчання.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються через своєчасне доведення до здобувачів вищої освіти інформації щодо термінів вивчення 
дисципліни, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання.
Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується дотриманням вимог «Положення про організацію 
освітнього процесу» (http://surl.li/amsxw). Форми підсумкового контролю для дисциплін – екзамен, залік, 
диференційований залік. Критерії оцінювання навчальних досягнень визначаються для кожного контрольного 
заходу та заздалегідь доводяться до здобувачів на першому занятті, а також представлені в дистанційних курсах на 
платформі Moodle. Правила проведення контрольних заходів, зокрема обов’язкова присутність двох викладачів, 
сприяють об’єктивності оцінювання.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання з кожної освітньої складової ОП викладені у 
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робочих програмах навчальних дисциплін, що є доступними здобувачам вищої освіти на сайтах кафедр «Дизайну та 
3D-моделювання» (https://cutt.ly/UOrcSxo) та «Дизайну та інтер’єру» (https://cutt.ly/8OrnuIq).
Інформація щодо процедури проведення контрольних заходів проводиться вербально гарантом на першій зустрічі зі 
студентами, кураторами на зустрічах зі студентами, викладачами на першому занятті, дирекцією Навчально-
наукового інституту АДОМ на зібраннях старост академічних груп або здобувачів загалом.
На першому занятті з кожної навчальної дисципліни викладач інформує здобувачів про форми контрольних заходів, 
строки проведень, а також критерії оцінювання.
Проведення усіх видів контролю та їх документальне оформлення здійснюють згідно Положення про організацію 
освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова (http://surl.li/amsxw), Положення про організацію самостійної 
роботи здобувачів вищої освіти (http://surl.li/affci).
Збір інформації щодо чіткості і зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здійснюється шляхом 
анкетування здобувачів.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація здобувачів за ОП відповідно до Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальністю 022 «Дизайн» у галузі знань 02 Культура і мистецтво здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи у вигляді дизайнерського проєкту, що складається з проєктної графіки, макетної частини та 
пояснювальної записки. Кваліфікаційна робота передбачає демонстрацію здатності розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми дизайн-проєктування промислових предметів та 
інтер’єрних просторів, систем візуальної комунікації та мультимедійних об’єктів, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням основних дизайнерських теорій та методів, засобів 
суміжних наук. Захист роботи відбувається публічно. Строк і тривалість проведення атестації здобувачів 
визначається графіком освітнього процесу та регулюється нормативно-правовими документами Університету.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та 
висвітлюється в корпоративній інформаційній системі (https://erp.kname.edu.ua). Строк і тривалість проведення 
контрольних заходів визначається графіком навчального процесу. Всі документи є у вільному доступі для всіх 
учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm).
Форма проведення контрольних заходів визначається робочою програмою навчальної дисципліни. Оцінювання 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою. Результати контролю 
доводяться до відома здобувачів вищої освіти особисто викладачами та висвітлюються в корпоративній 
інформаційній системі.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів та диференційованих заліків у письмовій формі 
та обов’язковій присутності не менше двох викладачів, відкритістю інформації про умови проведення контрольних 
заходів. Крім того, об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема складності 
та кількості завдань, єдиних критеріїв оцінювання, тривалістю контрольних заходів, механізмів підрахунку 
результатів, тощо.
Здобувач, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване 
пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням, він може звернутися з письмовою апеляцією до директора 
інституту. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначають порядок оскарження результатів 
контрольних заходів і їх повторного проходження. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції здобувачів 
створюється апеляційна комісія, до якої входить директор інституту, завідувач кафедри, викладач, представник 
студентського сенату. Випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту інтересів при 
реалізації даної ОП не було. За час здійснення освітньої діяльності на ОП конфліктних ситуацій стосовно 
об’єктивності оцінювання результатів навчання не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amsxw) здобувачеві вищої освіти, який не 
з’явився на підсумковий семестровий контроль з поважної причини, що підтверджується відповідними 
документами, наказом ректора може бути подовжено строк складання заліково-екзаменаційної сесії за 
індивідуальним графіком. Здобувачам вищої освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю 
отримали незадовільну оцінку з дисципліни або не з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної 
причини, надається можливість покращити результати відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. 
Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі 
види робіт, передбачених програмою з цієї дисципліни. Здобувач вищої освіти не може бути допущений до 
перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі види робіт, передбачених програмою з цієї 
дисципліни. Ліквідація академічних заборгованостей здійснюється відповідно до графіку ліквідації академічної 
заборгованості.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amsxw) забезпечує право здобувача вищої освіти на 
оскарження рішення, дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників 
адміністрації) Університету щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів.
Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, отриманою під час семестрового підсумкового контролю, 
має право звернутися із заявою про апеляцію на ім’я ректора в триденний термін. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії, яка створюється наказом ректора зі встановленням 
дати проведення засідання апеляційної комісії, в шести денний термін з моменту подачі заяви.
За час здійснення освітньої діяльності на ОП випадків оскаржень процедури та результатів проведення контрольних 
заходів не траплялося.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: Статут Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова; Кодекс честі Університету; Положення про систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Положення про комісію з питань етики та 
академічної доброчесності; Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Наказ 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 196-01 від 08.06.2017 р. «Щодо організації запобігання та виявлення академічного 
плагіату на базі інформаційної системи «Unplag»; Наказ ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 159-01 від 12.05.2017 р. 
«Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 28 квітня 2017 року щодо стану запровадження в 
Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та
правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу». Всі документи є у вільному доступі для 
всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

З березня 2017 року ЗВО виконує перевірку робіт в інформаційній системі Unplug (Unichek) за угодою з ТОВ 
«Антиплагіат». Відповідальний за формування бази на рівні університету перевіряє повноту представлення робіт в 
базі відповідно до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку студентів, що захищалися в поточному році. 
Відповідальний на рівні кафедри здійснює перевірку робіт в програмно-технічній системі «Unplag.com» і надає звіт 
по результатам перевірки в триденний термін після закінчення захисту робіт на кафедрі за встановленою формою. 
Кожна кафедра зберігає всі перевірені завантажені роботи з моменту, як договір на надання послуг перевірки 
вступив в дію. Кожного наступного року база розширюється і застосовується для перевірки кваліфікаційних робіт 
поточного року. НН ІПКВК та кафедрами проводиться моніторинг обізнаності здобувачів вищої освіти з поняттям 
академічної доброчесності (https://cutt.ly/bIXaG6U; https://cutt.ly/lIXaQkH; https://cutt.ly/CIXaE3U; 
https://cutt.ly/2IXaSA0). Для координації роботи відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт, а також для 
оперативного поширення інформації щодо питань академічної доброчесності (семінарів, конференцій) створена 
група в Teams. На web-порталі університету систематично проводиться опитування студентів, в тому числі з питань 
академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова серед здобувачів вищої освіти популяризуються принципи академічної доброчесності. 
Задля цього проводяться комплексні профілактичні заходи. Кодексом честі Університету (http://surl.li/krya) 
визначено, що дотримання студентами Університету моральних і правових норм акад. доброчесності забезпечує 
Комісія з питань етики та академічної чесності в складі, яка підтримує та застосовує стандарти академічної 
доброчесності, створює і впроваджує освітнє ПЗ, спрямоване на підвищення академічної доброчесності, а також 
консультує студентів з питань академічної доброчесності. Також викладачами кафедри проводяться профілактичні 
бесіди з питань необхідності розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти, недопущення академічної 
недоброчесності та плагіату. Виконання завдань усіх фахових практичних дисциплін на ОП має на увазі 
застосування авторського дизайну, але специфіка дизайнерської творчості в обов’язкову порядку спирається на 
вивчення аналогів та прототипів продукту розробки, тому викладачі в процесі консультацій доводять до здобувачів 
розуміння правильного використання цієї практики. Деякі навчальні дисципліни ОП містять окремі розділи, що 
присвячені тематиці принципів дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Так, 
наприклад, в рамках дисципліни «Основи методики дизайну» за темою 2.1.4. «Плагіат в дизайні» визначається його 
поняття та аналізуються прояви, передбачено практичне завдання.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Розгляд справ щодо порушення академічної доброчесності покладено на постійно діючу комісію з питань етики та 
академічної доброчесності (http://surl.li/kryb). За порушення академічної доброчесності Кодексом честі 
Університету (http://surl.li/krya) та Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb) передбачено притягнення здобувачів вищої освіти, співробітників університету до  
відповідальності. 
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На ОП «Дизайн» були зафіксовані випадки порушень академічної доброчесності, а саме копіювання існуючих робіт 
під час виконання завдання «Вираз лінійного об’єму» з дисципліни «Комп’ютерні технології в дизайні» (протокол 
№18 від 15.04.2019 р.) та готових викрійок під час виконання завдання «Ялинкова іграшка» з дисципліни «Основи 
формоутворення» (протокол №8 від 02.12.2019 р.). Дані випадки були обговорені на засіданні кафедри та проведено 
роз'яснювальну бесіду зі студентами щодо необхідності дотримання академічної доброчесності.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

На кафедрі та в Університеті в цілому розроблено систему відбору викладачів, яка є прозорою і дає можливість 
забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП. Відбір здійснюється на 
конкурсній основі згідно «Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (http://surl.li/tnji). 
Під час конкурсного добору викладачів ОП розглядаються такі критерії відбору: 
1. Спеціальність та кваліфікація за вищою освітою.
2. Спеціальність захисту дисертації.
3. Назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання.
4. Кількість і якість показників активності викладача. 
5. Рівень публікаційної активності.
6. Soft skills (соціальні навички). 
7. Наявність відповідного стажування та підвищення кваліфікації. 
На засіданні кафедри здійснюється обговорення кандидатур претендентів щодо: звіту про роботу за попередній 
період, аналізу проведених відкритих (пробних) лекцій, практичних занять, наукова активність, досвід практичної 
роботи тощо. Такі засідання оформлюються протоколом (протокол засідання кафедри ДОМ № 15 від 26.05.2021 р. – 
обговорення кандидатури Вергунова С.В.
Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОП забезпечує досягнення визначених 
програмою цілей та програмних результатів навчання та відповідає чинним Ліцензійним умовам щодо кадрового 
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Таблиця 2).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Прикладами для даної ОП є:
– залучення фахівців з компаній та підприємств з дисципліни «Проєктування», проведення констрокторсько-
технологічної та проєктної практик (директор підприємства «Timirsun» Ірклієнко Т.В.; директор компанії «KUBIS» 
Клименко О.В.);
– обговорення тем курсових i кваліфікаційних робіт, проведення практик з перспективою подальшого 
працевлаштування («Timirsun», ТОВ «Плейтика Україна», «Rainbow Design Group» та інші).
– спільна організація та проведення акцій та конкурсів з дизайну, спільна підготовка поліграфічних видань за 
підсумками цих акцій та конкурсів: «TILE AS STYLE» (директор компанії «Golden Tile» Шеветовський В.В.); 
«ДИЗАЙН ПОЧИНАЄТЬСЯ З ВІШАЛКИ» («KUBIS» Клименко О.В.); «Mascotte для DOCTOR SVET» та «СВІТЛО. 
РЕІНКАРНАЦІЯ» (директор салону «DR SVET» Курило І.І.); «ДУША СРІБЛА» (директор ювелірного заводу UMAX 
Гіркий В.С.) та акцій «ВХУТЕМАС. В. ЄРМИЛОВ. 3D» (головний зберігач фондів ХХМ, канд. мист. Ярова В.С.); 
«ДОРОГА ЛОЖКА ДО ВЗУТТЯ» (директор компанії «Rzhevskyi Manufacture» Ржевський Ю.М.) 
(https://cutt.ly/BIsNqcf);
– семінари Варі В. (промисловий дизайнер, засновник бренду меблів Conférma); Білецька А. (засновник ТОВ 
«МАЙНО ДИЗАЙН»).
– стажування НПП на базі підприємств, організацій та установ: виробнича компанія «KUBIS», поліграфічні 
підприємства ТОВ «БОРД», «ДИЗАЙН-АТЕЛЬЄ «ФУТУРА-ПРІНТ», «Федорко», Полтавський краєзнавчий музеї ім. 
В. Кричевського, студія дизайну «IDI», проєктна компанія «Trident BIM», меблевий салон «DOCTOR SVET».

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП дизайнерів-практиків, представників та керівників компаній, підприємств 
та організацій:
– з дисципліни «Основи формоутворення», «Проєктно-графічне моделювання», «Проєктування», «Дизайн 
упаковки», «Дизайн реклами» – старший викладач Звенігородський Л.А. у штатному складі кафедри «Дизайну та 
інтер’єру», засновник, арт-директор ТОВ «Футура-прінт»;
– з дисципліни «3D-моделювання та CAD-технології в дизайні» – асистент Шевченко К.С. у штатному складі 
кафедри «Дизайну та 3D-моделювання», дизайнер в ТОВ «Нью Строй СФ»;
– з дисципліни «Робота в матеріалі» – Клименко О.В. (за погодинною оплатою), директор меблевої компанії 
«KUBIS»;
– з проведення конструкторсько-технологічної та проєктної практик – директор компанії з випуску металовиробів 
«Rzhevskyi Manufacture» Ржевський Ю.М.; директор поліграфічного підприємства ТОВ «БОРД» Фоменко О.І.; 
директор меблевих салонів «DOCTOR SVET» та «DOCTOR SON» Курило І.І.; директор поліграфічного підприємства 
ТОВ «Дизайн-ательє «Футура-прінт» Дурнєв М.В.; 2d animator і art-team lead в компанії «Playtika» Степаненко М.С.; 
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директор меблевої компанії «KUBIS» Клименко О.В.; директор меблевого підприємства «Timirsun» Ірклієнко Т.В.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток НПП забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування НПП і наукових 
працівників, яка регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування НПП ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова (http://surl.li/tnk l). Моніторинг та стимулювання рівня професійного розвитку забезпечується системою 
рейтингування викладачів (http://surl.li/tnkp). Мають місце курси і тренінги з для НПП «Теорія і практика роботи в 
Moodle», «Сучасні технології викладання у вищій школі», «Інтернаціоналізація освітнього процесу: академічна 
мобільність» тощо; курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська) у Центрі іноземних мов при центрі 
підвищення кваліфікації; семінари та курси Наукової бібліотеки, зокрема щодо роботи з міжнародними базами 
даних Scopus та Web of Science. 
Восени 2021 року асистенти Стонога Д.В. («Дизайну та інтер’єру») та Голіус В.А. («Дизайну та 3D-моделювання») 
пройшли та успішно завершили онлайн-тренінг «Інтернаціоналізація освітнього процесу: Академічна мобільність» 
(https://cutt.ly/vOtw8Bd).
Університет співпрацює з іншими організаціями щодо проходження стажувань та підвищення кваліфікації 
викладачів. Так, з моменту запровадження ОП було укладено договори з підприємствами, організаціями та 
установами: виробнича компанія «KUBIS», поліграфічні підприємства ТОВ «БОРД», «ДИЗАЙН-АТЕЛЬЄ «ФУТУРА-
ПРІНТ», «Федорко», Полтавський краєзнавчий музеї ім. В. Кричевського, студія дизайну «IDI», проєктна компанія 
«Trident BIM», меблевий салон «DOCTOR SVET».

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В Університеті запроваджено рейтингування НПП та кафедр Університету. За перші місця в університетському 
рейтингу НПП, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода. Лідери рейтингу серед кафедр отримують 
додаткові фінансові ресурси на розвиток.
З метою стимулювання наукової активності, в університеті запроваджено преміювання за досягнення високого 
рівня оприлюднення результатів наукових досліджень (http://surl.li/tnla )
НПП, за рішенням Вченої ради університету, може бути присвоєно почесне звання:
– «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за значний особистий внесок в 
освітню і наукову діяльність;
– «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» доцентам, старшим викладачам за високий рівень професійної 
діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців.
У 2018-2021 рр. було нагороджено: Вергунова С.В. – Подякою ректора ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за сумлінну працю 
(Наказ №56-02 від 28.01.2020 р.); присвоєно звання «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (Рішення 
ВР ХНУМГ від 31.01.2020 р., прот. №7); Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2020 р.); 
Левадного О.М. – Дипломом лауреата щорічної премії ім. М.О. Ярошенка Полтавської міської ради у номінації 
«Громадська діяльність. Організація і проведення мистецьких акцій» (2021 р.); Подякою Національної спілки 
художників України (від 28.10.21 р).; Вергунову Н.С. – Почесною грамотою Харківської міської ради (2021 р.).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Університет має розвинену матеріально-технічну базу і соціальну сферу (https://cutt.ly/QEoSgWv).
Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується: 
– обладнанням навчальних приміщень засобами візуалізації, комп’ютерною технікою з встановленим прикладним 
програмним забезпеченням (ліцензії Adobe Photoshop, Corel Draw; безкоштовні версії Gimp, Inkscape, Blender, 
ZbrushCoreMini, DAZ Studio, Figma, Shotcut; онлайн-версії Solid Works; студентськї версії Autodesk Fusion);
– системою дистанційного навчання Moodle https://dl.kname.edu.ua /;
– цифровим репозиторієм https://eprints.kname.edu.ua/;
– корпоративною інформаційною системою (https://erp.kname.edu.ua/) 
– системою перевірки на ознаки плагіату Unichek; 
– наявністю розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний 
комплекс, медичне обслуговування);
– вільним доступом викладачів і здобувачів вищої освіти до баз даних Scopus та Web of Science; ресурсів Springer; 
бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier. На платформі ScienceDirect надається доступ до 39 тис. 
електронних книг повнотекстової бази даних ScienceDirect та  до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 
рр. видання https://library.kname.edu.ua.
Навчально-методичне забезпечення ОК ОП складається з НМК дисциплін (https://cutt.ly/UIdpMaN; 
https://cutt.ly/PIdaikQ).
Відомості щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх компонентів програми наведені в 
Таблиці 1.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
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та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище Університету спрямоване на максимальне задоволення потреб та інтересів здобувачів освіти. 
Університет забезпечує вільний доступ здобувачів до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів. 
Виявлення потреб та інтересів здобувачів забезпечується системою зворотного зв’язку: моніторинг стейкхолдерів 
щодо якості освіти та освітньої діяльності (http://surl.li/krmx ), застосування в освітньому процесі 
студентськоцентрованого підходу, моніторинг їх очікувань від навчання, сприятливої атмосфери на кафедрі тощо. 
Важливу роль у створенні освітнього середовища відіграють Студентський сенат, студентська профспілка та 
студентський клуб. Студентська профспілка надає здобувачам захист прав та інтересів у відносинах з адміністрацією, 
НПП, адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну та юридичну допомогу; пільгове оздоровлення та 
відпочинок; організовує безліч цікавих конкурсів, концертів, спортивних й інтелектуальних турнірів. Студентський 
сенат проводить діяльність з метою забезпечення здобувачів сприятливими умовами навчання, проживання у 
гуртожитках, дозвілля, особистісного розвитку. Робота студентського клубу спрямована на охоплення всіх напрямів 
сучасної культури та громадського життя. Участь у творчих колективах дає студентам змогу відчути впевненість у 
собі та своїх силах, набути досвід уміння спілкуватися, що сприяє успішності навчання. Соціальні потреби 
здобувачів також забезпечуються через створенням сучасних умов для заняття в спортивних секціях.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом 
заходів, який включає:  
– підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, 
гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації;  
– профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі 
організації позанавчальних заходів; 
– системною роботою з популяризації здорового способу життя (https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam );  
– системною роботою з забезпечення цивільного захисту (наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, 
системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних тренувань з евакуації; 
– організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В Університеті забезпечується всебічна підтримка здобувачів освіти, яка в залежності від мети та спрямування 
забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами, відповідальними та посадовими 
особами. Зокрема, інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти 
забезпечується на рівні випускових кафедр «Дизайну та 3D-моделювання» та «Дизайну та інтер’єру» та ННІ АДОМ, 
Науковою бібліотекою (https://library.kname.edu.ua), Центру Міжнародної діяльності та освіти 
(https://ird.kname.edu.ua).
Під час регулярних зустрічей здобувачів з завідувачем кафедри та кураторами проводяться обговорення їх потреб та 
інтересів. Рівень задоволеності здобувачів різними видами підтримки також оцінюється шляхом проведення 
опитувань Студентським сенатом. Загалом здобувачі позитивно оцінюють механізми освітньої, організаційної, 
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в Університеті. Водночас, пропозиції та зауваження, 
висловлені здобувачами освіти враховуються у подальшій діяльності Університету (https://cutt.ly/jI8Tj3R).
Первинною профспілковою організацією здійснюється соціальна підтримка здобувачів. 
З метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження 
гендерних підходів в освітній процес створено Гендерний центр (https://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-
tsentra). 
Соціальні потреби здобувачів вищої освіти забезпечуються через надання бажаючим місць в гуртожитку, 
створенням сучасних умов для заняття в спортивних секціях, проведення дозвілля як в спеціальних приміщеннях 
гуртожитків, так і в спортивному залі. У корпусі облаштовані приміщення для творчих занять. 
Також прикладом механізму соціальної підтримки є можливість помісячної оплати контракту здобувачами.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В Університеті розроблено проєкт «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у 
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до ДБН «Інклюзивність будівель і споруд ДБН В.2.2-40:2018». Згідно з 
графіком реалізації проєкту у 2018-2019 рр, затвердженого ректором, було реалізовано: систему засобів орієнтації та 
інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні показчики та візуальні елементи доступності (піктограми, 
інформаційне табло з тактильним графічним планом університету та дублюючим шрифтом Брайля); вхідна зона 
облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні двері без порогів, вхідний тамбур та хол облаштовані 
попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами та тактильними смугами; у центральному 
корпусі адаптовані сходи та ліфтовий вузол та облаштовано санітарний вузол для людей з інвалідністю.З метою 
забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в університеті 
затверджено відповідний Порядок супроводу. У 2021 році продовжується робота з адаптації університету, за планом: 
адаптація аудиторій центрального корпусу, реконструкція двох санітарних вузлів, розміщення попереджувальних та 
спрямовуючих тактильних індикаторів та смуг. Функціонує віртуальне освітнє середовище на платформі Moodle, що 
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надає можливості дистанційного навчання в тому числі студентам з особливими потребами. Під час реалізації ОП 
серед здобувачів вищої освіти осіб з особливими освітніми потребами не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності 
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті 
забезпечується низкою нормативно-правових документів, розміщених на сторінці «Публічна інформація» сайту 
університету: Кодексом честі (http://surl.li/krya ), Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb ), Антикорупційною програмою (http://surl.li/tnzp ). В Університеті реалізована чітка та доступна 
політика вирішення конфліктних ситуацій. З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу 
моральних і правових норм, в Університеті створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної чесності 
(наказ No05-01 від 19.01.2021 р.). Комісія отримує і розглядає скарги, в т.ч. пов’язані з дискримінацією, 
сексуальними домаганнями. В Антикорупційній програмі Університету задекларовані чіткі правила та принципи 
нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. В Університеті на засадах консультативно-дорадчого органу  
працює постійно діюча комісія з оцінки ризиків для запобігання проявів корупційних дій. Для повідомлення про 
факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень на 
офіційному веб-сайті розміщена інформація щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.  
Впродовж періоду провадження освітньої діяльності за освітньою програмою конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентуються 
«Положенням про освітні програми» (http://surl.li/afeec) Участь членів груп забезпечення спеціальностей у 
процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує «Положення про групу забезпечення 
спеціальності та гаранта освітної програми» (http://surl.li/afeen). Дані документи оприлюднені на офіційному сайті 
Університету.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Моніторинг та періодичний перегляд ОП у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбувається згідно із визначеними 
процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Перегляд ОП відбувається щорічно. Гарант освітньої 
програми готує мотивований висновок щодо розвитку освітньої програми на основі аналізу поточного стану ринку 
праці, результатів обговорення концептів бакалаврської підготовки академічною спільнотою, професійного 
спілкування з роботодавцями щодо компетентностей, необхідних випускникам, та визначення змісту вищої освіти та 
анкетування здобувачів вищої освіти, вивчення змін в законодавстві в галузі вищої освіти. Мотивований висновок 
розглядається на засіданні кафедри та передається до навчально-методичного відділу. За результатами перегляду 
приймається рішення щодо вдосконалення ОП: зміни на рівні ОП (назва і обсяг ОК, ПРН, перегляд матриці) або 
змістовні зміни у освітніх компонентах (на рівні робочої програми: додавання/вилучення теми, розділу, завдання, 
корегування результату навчання за дисципліною). Основними критеріями для перегляду освітніх програм є: рівень 
задоволеності здобувачів; рівень участі роботодавців у їх розробленні та внесенні змін. Оновлення відображаються у 
відповідних структурних елементах ОП. У випадку змін у ОП, розробляється нова редакція ОП, розміщується на 
сайті для громадського обговорення та затверджується в установленому порядку.
За результатами останнього перегляду ОП «Дизайн» у 2021 р. було узагальнено набутий досвід співпраці НПП з 
роботодавцями, представниками академічної спільноти та іншими стейкхолдерами. За результатами перегляду були 
сформульовані відповідні додаткові програмні результати навчання, а саме ПРН 20, ПРН 21, що посилило 
особливості ОП. Крім того, було частково оновлено склад обов’язкових освітніх компонентів за пропозиціями 
здобувачів, наприклад, по відношенню до ОП попередніх років було перенесено дисципліну «Нарисна геометрія, 
інженерна графіка та теорія тіней» на перший семестр, оскільки базові знання у розумінні та створенні креслень є 
пріоритетними у формуванні об’ємно-просторового мислення дизайнера. Також удосконалено структурно-логічну 
схему ОП; оптимізовано вибіркову складову ОП за пропозиціями стейкхолдерів та новаціями в організації 
навчального процесу.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Періодичний зворотній зв’язок зі студентами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП. 
Протягом навчання студенти активно беруть участь у опитуваннях, результати яких обговорюються на засіданнях 
кафедр та практично впливають на зміст навчання і викладання.
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Механізмами залучення здобувачів освіти до перегляду ОП є наступні форми зворотного зв’язку: 
– зворотній зв'язок з викладачами дисциплін під час реалізації ОП;
– зустрічі здобувачів освіти з завідуючим кафедри та гарантом ОП;
– опитування здобувачів освіти щодо якості реалізації ОК: https://cutt.ly/mIXoILG
– організація зворотного зв’язку на сайтах кафедр «Д3D» та «ДІ»: https://cutt.ly/jOtnMXR; https://cutt.ly/gOtn78j
Як приклад, були враховані пропозиції здобувачів вищої освіти, висловлені на засіданнях кафедри:
– Дяденчук Л. (протокол №15 від 18.03.2019 р.) щодо викладання ОК «Комп’ютерні технології в дизайні» не з 
другого, а з першого семестру, тому в ОП 2019/20/21 комп’ютерна підготовка здобувачів йде з самого початку 
навчання;
– Михальова Я. та Наріжна І. (протокол №14 від 13.03.2020 р.) щодо недостатності знань для виконання завдань з 
інженерної графіки з дисципліни «Основи формоутворення», тому НПП розробили комплексний ОК12 «Нарисна 
геометрія, інженерна графіка та теорія тіней» для ОП 2020;
– Нікітченко А. (протокол №14 від 17.03.2021 р.) щодо доцільності проведення ОК12 в першому семестрі, тому в ОП 
2021 порядок викладання цієї ОК було змінено та перенесено у відповідності до побажань здобувачів.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентський сенат безпосередньо бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, що 
забезпечується їх присутністю у складі Вченій раді Університету, інститутів та факультетів, формуванням 
рекомендацій за результатами опитувань. Представники органів студентського самоврядування залучаються до 
обговорення нормативно-методичних документів організації освітнього процесу, аналізу і узагальнення зауважень і 
пропозицій студентів щодо організації та поліпшення освітнього процесу, забезпечують контроль урахування їх 
інтересів адміністрацією Університету. Також Голова Студентського сенату є членом Науково-методичної ради 
університету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Представники роботодавців беруть участь у процедурах забезпечення якості ОП, зокрема: надання пропозицій до 
змісту ОП, її рецензування, участь у розширених засіданнях кафедри з обговорення ОП, надання рекомендацій до 
підготовки випускних кваліфікаційних робіт: 
– директор підприємства «Timirsun» Ірклієнко Т.В. (протокол №6 від 15.11.18) запропонував більш розширене 
подання знань з комп’ютерного інструментарію для практичної роботи в меблевій галузі, а також зазначив її 
дотичність до інтер’єрних просторів (https://cutt.ly/JIhKsEJ), що сприяло переформуванню професійних блоків в ОП 
2019 та введенню ВК з дизайну інтер’єру.
– директор компанії «KUBIS» Клименко О.В. на засіданні круглого столу «Дизайн: перспективи на ринку праці» 
запропонував безпосередню роботу здобувачів з профільними спеціалістами виробничих компаній, для реалізації 
цієї пропозиції був організований конкурс «ДИЗАЙН ПОЧИНАЄТЬСЯ З ВІШАЛКИ», в процесі якого здобувачі, 
викладачі та виробники працювали над спільними проєктами (https://cutt.ly/TIhJMtm).
Серед викладачів за ОП – представники ринку праці, які є керівниками організацій та працюють на кафедрах 
– ст. викл. Звенігородський Л.А. працює на кафедрі «ДІ» та займає керівну посаду на підприємстві (ТОВ «Футура-
прінт», Член Спілки дизайнерів України);
– асист. Шевченко К.С. працює на кафедрі «Д3D» та займається проєктною роботою (ТОВ «Нью Строй СФ», Член 
Спілки дизайнерів України);
– Клименко О.В. директор компанії «KUBIS», кафедра «ДІ» (погодинна оплата).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Важливим елементом системи зворотного зв’язку з випускниками є Асоціація випускників, студентів і друзів 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (http://surl.li/amtww). Асоціація 
здійснює діяльність у таких напрямах: ведення інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення 
зв'язку з випускниками, проведення опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Університет 
тощо. http://surl.li/agsyo.
Випускників за даною ОП поки що не має.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості, зокрема відвідування сектором моніторінгу НМВ 
лекційних та практичних занять, суттєвих недоліків не виявлено. Зворотній зв'язок зі студентами проходить в формі 
опитувань у різному форматі та у вигляді зустрічей з керівництвом відповідних підрозділів ЗВО, членами групи 
забезпечення, завідувачами випускових кафедр. За час реалізації ОП проведено анкетування здобувачів освіти 
відносно якості ОП та її реалізації. За результатами опитувань здобувачів в 2020/2021 н.р.:
– 1 курс, Д 2020-1 та Д 2020-2, (https://cutt.ly/WOrRIuw);
– 2 курс, Д 2019-1 та Д 2019-2, (https://cutt.ly/KOrRVv6);
– 3 курс, Д 2018-1, Д 2018-2 та Д 2018-3, (https://cutt.ly/wOrR3X9).
та в 21/22 н.р.:
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– 3 курс, Д 2019-1 та Д 2019-2, (https://cutt.ly/EOtGxMO);
– 4 курс, Д 2018-1, Д 2018-2 та Д 2018-3, (https://cutt.ly/4OtGROR).
встановлено, що в цілому студенти задоволенні якістю викладання освітніх компонентів, наявністю методичного 
забезпечення та консультаційною підтримкою, але подальшого удосконалення потребує освітнє середовище, в 
якому відбувається навчання, зокрема забезпечення дисциплін спеціалізованим програмним забезпеченням.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги  
під час удосконалення ОП, немає.

Результати акредитацій у 2019-2020 н.р. обговорювалися на засіданні ВР Університету № 12 від 01.07.2020, було 
схвалено план заходів щодо врахування наданих рекомендацій (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 209-01 від 
15.07.2020).

На цей час виконано такі  рекомендації експертів попередніх акредитацій ОП:

– для ОП на другому рівні запроваджено формування вибіркової частини у формі переліку через web-портал 
Університету в розділі «Автоматизована система управління навчальним процесом» (наказ ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова №256-01 від 08.09.2020 «Про організацію вільного вибору студентів у 2020-2021 навчальному році») 
згідно рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за ОП «Садово-паркове господарство», ГЕР за 
ОП «Розумний транспорт і логістика для міст»;

– формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів розширено за рахунок вибору однієї дисципліни з 
каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти - рекомендації ГЕР ОП 
«Комп’ютерні науки»;

– набули чинності нові форми робочих програм (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова №178-01 від 23.06.2020 «Про нову 
редакцію форм робочих програм»), складені з урахуванням рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Розумний транспорт і 
логістика для міст»;  

– набули чинності нові вимоги до навчальних планів  (Наказ №416-01 від 24 грудня)  і графіку навчального процесу 
за третім освітньо-науковим рівнем (Наказ №77-01 від 1 березня 2021 р.), складені з урахуванням рекомендацій за 2 
Критерієм «Структура та зміст освітньої програми»  ЕГ і ГЕР  ОП «Комп’ютерні науки»;

– на виконання рекомендацій ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» розроблено нове Положення про 
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії  (рішення Вченої ради Університету від 27.08.2020) 
(https://cutt.ly/ibVXIYb);

– враховано рекомендацію ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток» і 
розміщено на web-сайті для публічного доступу Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://cutt.ly/ubVVDzZ);

– Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті 
введено в дію наказом ректора №407-01 від 23.12.2021 - рекомендації ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР 
за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток», ЕГ і ГЕР за ОП «Нафтогазова 
інженерія та технології», ЕГ і ГЕР за ОП «Хімічна інженерія та технології», ЕГ і ГЕР ОП «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка».

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота університету змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у 
розробці освітніх програм, обговоренні змісту освітньої програми та окремих освітніх компонентів на засіданнях і 
методичних семінарах кафедри, Науково-методичної ради змісту освітньої програми та окремих освітніх 
компонентів. 
Наприклад, на останньому засіданні круглого столу «Підготовка дизайнера у контексті реального сектору 
економіки», проведеного в рамках підсумкового перегляду робіт студентів всіх чотирьох курсів, були присутні НПП 
кафедр «ДІ» та «Д3D», провідні фахівці дизайнерської галузі та представники кафедри дизайну ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди: завідувач кафедри дизайну, канд. пед. наук, доц. Григорова Л.С. та ст. викл. Тининика А.С. У плідній 
бесіді було обговорено методологію та методики дизайнерської освіти, серед роботодавців було проведено 
анкетування та розглянуто питання щодо якостей і компетентностей сучасного дизайнера у контексті реального 
сектору економіки (https://cutt.ly/hOtKstB).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (в межах їх повноважень) покладається 
на керівників та підрозділи Університету: 
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Ректор: участь у визначенні стратегії і перспектив розвитку університету, затвердження процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти. 
Перший проректор: організація освітнього процесу. 
Вчена рада Університету: стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності, формування політики та затвердження 
процедур ВСЗЯО. 
Науково-методична рада: аналіз, погодження нормативно-методичної документації, ОП, переліку вибіркових ОК. 
Науково-технічна рада: прозорість, об’єктивність рішень з питань науково-дослідної роботи.  
ННІ ПКВК: аналіз та погодження ОНП, контроль виконання індивідуальних планів ОНП, опитування, контроль 
дотримання академічної доброчесності. 
Кафедри: розробка та вдосконалення змісту освіти, опитування, робота зі стейкхолдерами, контроль дотримання 
академічної доброчесності. 
Навчально-методичний відділ: розробка нормативно-методичної документації, моніторинг та контроль якості 
освітньої діяльності. 
Інформаційно-обчислювальний центр: Корпоративна інформаційна система, бібліотечні та інші інформаційні 
ресурси, рейтинги. 
Центр міжнародної діяльності та освіти: міжнародна співпраця, академічна мобільність. 
Приймальна комісія: прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів. 
Рада молодих вчених: просування ініціатив молодих вчених. 
Наукова бібліотека: популяризація принципів академічної доброчесності.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

– Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,  http://surl.li/afeeq   
– Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  
http://surl.li/mvlc 
– Положення про організацію освітнього процесу: http://surl.li/amsxw
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО в 
розділі «Нормативна база»

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://cutt.ly/QI8HQHG

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://d3d.kname.edu.ua/index.php

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
– поєднання традицій дизайнерської освіти з сучасними технологіями у проєктуванні;
– сучасна матеріально-технічна база підготовки дизайнера;
– доступ до спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення в аудиторіях;
– логічна і переконлива структура комп'ютерної підготовки дизайнерів;
– практико-орієнтована організація навчання;
– організація НПП кафедри щорічних професійних конкурсів з дизайну та їх повна інтеграція в навчальний процес 
спільно з представниками регіональних виробничих підприємств, компаній та установ;
– викладачі двох випускових кафедр «Дизайну та 3D-моделювання» та «Дизайну та інтер’єру» є практикуючими 
дизайнерами та членами творчих професійних об’єднань.
Слабкі сторони ОП:
– недостатня реалізація потенціалу щодо програм академічної мобільності;
– недостатня реалізація наукового потенціалу НПП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП упродовж найближчих років є:
– поширення практики застосування академічної мобільності здобувачів ОП і викладачів в університетах України та 
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Європейського союзу;
– посилення наукової та науково-методичної співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами;
– комерціалізація проєктної діяльності шляхом виконання спільних проєктів з партнерами із залученням здобувачів 
ОП;
– удосконалення форм і методів навчання та викладання із застосуванням інноваційних технологій, та в умовах 
змішаного навчання;
– удосконалення матеріально-технічної бази.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Бабаєв Володимир Миколайович

Дата: 07.02.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОК 15 Основи Game-
дизайну 

навчальна 
дисципліна

2019_ОК 15_Osnovy 
Game - design_.pdf

+/MInZB7udCsmnZl
XL6Fyn+tvQ+kbjSGS

MLjJoVLd/E=

Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2, пакети 3D-
моделювання Blender 3.0 та DAZ 
Studio 4.15.02, пакет 
скульптурного моделювання 
ZBrush Core Mini 2020, пакет з 
текстурування Quixel Mixer 
2020.1.6, пакет з анімації 
Cascadeur.
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 
203-а арх., ВЦ 10.

ОК 12 Історія 
образотворчого 
мистецтва та дизайну

навчальна 
дисципліна

2019_ОК 12_Istorya 
mystectva ta 
dyzainy_.pdf

fJr5RJSxOTmrZpRt
HyQ+LiydyqyTQXry9

Fkl6XspqPg=

Не потребує

ОК 13 Проєктування навчальна 
дисципліна

2019_ОК 
13_Project_.pdf

o2SFpz44Ly7d7pi0h
Kwc1r6OyJqVcBciz8

hy0/Rko+A=

Не потребує

ОК 14 Живопис та 
кольорознавство

навчальна 
дисципліна

2019_OK 
14_Givopys.pdf

Q7nqfVACAYVCmW
1Ci4QmkilSd8eSSPxg

PXrdpzvxU7c=

Обладнання: мольберти.
Демонстраційні моделі 
натюрмортного фонду.
Рисувальні зали університету 
ауд. (603 цк, 306 арх., 307 арх.),
спеціальне обладнання: столи, 
стільці, освітлення.

ОК 16 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

навчальна 
дисципліна

2019_OK 
16_CAD_.pdf

vm6XPSqyqf1znpo1H
AGvuqnRxSE8PHsp1

Gac0necmyE=

Графічні редактори Corel Draw 
2018, Adobe Photoshop 2021, Clip 
Studio Paint (ліцензійна версія). 
Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2, пакети 3D-
моделювання Blender 3.0 та DAZ 
Studio 4.15.02, пакет 
скульптурного моделювання 
ZBrush Core Mini 2020, пакет з 
текстурування Quixel Mixer 
2020.1.6, пакет з анімації 
Cascadeur, відеоредактор Shotcut 
22.01.30 (free version). CAD-
система Autodesk Fusion 360 
(студентська версія). CAD-
система Solid Works (онлайн 
версія).
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 
203-а арх., ВЦ 10.

ОК 17 Матеріали і 
технології в дизайні

навчальна 
дисципліна

2019_OK 
17_Materialy i 
technologii.pdf

b7nAPyTwES9E5oDi
XtW0IHASBobbkaS

+hG2vv3xZ03E=

Навчальна лабораторія 
Будівельних матеріалів (102 ц.к.) 
1. Гідравлічний домкрат. 
2. Молоток Шмідта. 
3. Вібратор. 
4. Прес гідравлічний. 
5. Машина для випробувань 
МИИ-100. 

ОК 22 
Конструкторсько-
технологічна практика

практика 2020_OK 
22_Construct_tech_

praktyka_.pdf

pUhVafPPZqZ4IZITu
Nkx7rkkoEDza5utoN

TSawaSHDA=

Не потребує

ОК 18 Професійна 
презентація 
дизайнера

навчальна 
дисципліна

2019_OK18_ProfPre
zDiz_.pdf

eOcFUYBLiqaJaBdC
GWYUjwMwG+SvbD

rePLGSY55bZUw=

Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2. (free version).
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 
203-а арх., ВЦ 10.

ПП 5 3D моделювання 
та CAD технології в 

навчальна 
дисципліна

2018_PP 
5_CAD_.pdf

pZXxHgsyHf9z0Ryp
p5B80P6M5JWMkjx

Графічні редактори Corel Draw 
2018, Adobe Photoshop 2021, Clip 



дизайні RjiLCuOsjRWE= Studio Paint (ліцензійна версія). 
Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2, пакети 3D-
моделювання Blender 3.0 та DAZ 
Studio 4.15.02, пакет 
скульптурного моделювання 
ZBrush Core Mini 2020, пакет з 
текстурування Quixel Mixer 
2020.1.6, пакет з анімації 
Cascadeur, відеоредактор Shotcut 
22.01.30 (free version). CAD-
система Autodesk Fusion 360 
(студентська версія). CAD-
система Solid Works (онлайн 
версія).
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 
203-а арх., ВЦ 10.

ПП 13 Комплексне 
проектування 

навчальна 
дисципліна

2018_PP 
13_Complex 
Project_.pdf

wJYXfiOmbOTZ3h6
Qo7ecKp9gzVe1iEoW

laG/RkVGses=

Не потребує

ПП 14 Професійна 
презентація 
дизайнера

навчальна 
дисципліна

2018_PP 
14_ProfPrezDiz_.pdf

jp/KnvBAXWn84QlV
SsEfuAVV/uHUBpP
N46NWtRr9GPA=

Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2. (free version).
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 
203-а арх., ВЦ 10.

ПП 15 Мультимедійні 
технології в дизайні 

навчальна 
дисципліна

2018_PP 
15_Multimedia 

tech_.pdf

BAPUwsoelQw2Rbtg
eUDOIz7lEyar31OKf

adNv/5GXiI=

Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2., відеоредактор 
Shotcut 22.01.30 (free version).
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 
203-а арх., ВЦ 10.

ПП 16 Дизайн 
упаковки

навчальна 
дисципліна

2018_PP 
16_Upakovka_.pdf

vu4S82g5sPmKrC3cz
H5F406x1CPZiAkL/

R4nMXOkZtI=

Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2., програма для 
створення розгорток Pepakura 
Designer 4.2.4 (free version). 
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 
203-а арх., ВЦ 10.

ПП 20 
Переддипломна 
практика

практика 2018_PP 
20_Preddiploma 

practice_.pdf

45MQzBPcb1+hXYx
Kdq/PeZJ3J6n6zf9U

oepnjD+Yq7s=

Не потребує

ОК 22 Проєктна 
практика

практика 2019_OK22_Project
_praktyka_.pdf

5vlSnjQ+eqwaoc5UE
PUre73dLBi1ZQ8duJ

31OGF4zTQ=

Не потребує

ОК 18 Матеріали і 
технології в дизайні

навчальна 
дисципліна

2020_OK 
18_Materialy i 
technologii.pdf

HgbMv2U2TM+7yRc
jylQeq4t4ZlcHNE3lJ

T5IQz5m3hY=

Навчальна лабораторія 
Будівельних матеріалів (102 ц.к.) 
1. Гідравлічний домкрат. 
2. Молоток Шмідта. 
3. Вібратор. 
4. Прес гідравлічний. 
5. Машина для випробувань 
МИИ-100. 

ОК 17 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

навчальна 
дисципліна

2020_OK 
17_CAD_.pdf

Kr2B2xmLG4cX6XJt
NSig9lzmgYVElCwH

bhMbrz6n3ug=

Графічні редактори Corel Draw 
2018, Adobe Photoshop 2021, Clip 
Studio Paint (ліцензійна версія). 
Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2, пакети 3D-
моделювання Blender 3.0 та DAZ 
Studio 4.15.02, пакет 
скульптурного моделювання 
ZBrush Core Mini 2020, пакет з 
текстурування Quixel Mixer 
2020.1.6, пакет з анімації 
Cascadeur, відеоредактор Shotcut 
22.01.30 (free version). CAD-
система Autodesk Fusion 360 
(студентська версія). CAD-
система Solid Works (онлайн 
версія).
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 
203-а арх., ВЦ 10.

ОК 16 Основи Game-
дизайну

навчальна 
дисципліна

2020_ОК 
16_Osnovy Game - 

design_.pdf

Islfk4A6YlCF766kkyt
/A7/r1gP3MHRuqdV

4/JChDqw=

Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2, пакети 3D-
моделювання Blender 3.0 та DAZ 
Studio 4.15.02, пакет 



скульптурного моделювання 
ZBrush Core Mini 2020, пакет з 
текстурування Quixel Mixer 
2020.1.6, пакет з анімації 
Cascadeur.
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 
203-а арх., ВЦ 10.

ОК 1 Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

2021_OK 
1_Inozemna 
mova_.pdf

TYnzRiNdSgnG5W6x
W8AcQ07sOJ41kpuP

QvmKb37nbok=

Не потребує

ОК 2 Українські 
історико-гуманітарні 
студії

навчальна 
дисципліна

2021_OK 
2_Ukr_gum_study.p

df

wQwAGpjLKdj4zt25c
+uSEKLxmjfm6Cyqii

b6Htk3BuY=

Не потребує

ОК 3 Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

навчальна 
дисципліна

2021_OK 
3_Praktikum_inf_te

ch.pdf

5Nvqr5oPe0l7f1Nd77
DChd3ktA8uWtoTo3

kDp4b7aDM=

Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions  
Agreement number V9775360. 
Google Chrome, Opera, Internet 
Explorer, вільне 
програмне забезпечення.  
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ – 15 
од., 2016 р.  
Комп’ютерні класи: ВЦ 2, ВЦ 3, 
ВЦ 5, ВЦ 6, ВЦ 7, ВЦ 8, ВЦ 9, ВЦ 
10, ВЦ 11. 

ОК 4 Теорія і практика 
правозастосування

навчальна 
дисципліна

2021_OK 
4_Pravo_.pdf

unbj9bZJg9kKhKmCj
ZotgVXcvhabsPl7KY

+2b/AIdao=

Не потребує

ОК 7 Основи 
композиції в дизайні

навчальна 
дисципліна

2021_OK 7_Osnovy 
kompositsy v 
dizayni_.pdf

pT64pGnB2c5TP25V
9f2EruX8T2FP8umR

06eh9V2PRLY=

Графічні редактори Corel Draw 
2018, Adobe Photoshop 2021, Clip 
Studio Paint (ліцензійна версія). 
Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2. (free version).
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 
203-а арх., ВЦ 10.

ОК 8 Основи 
формоутворення

навчальна 
дисципліна

2021_ОК 8_Osnovy 
Formoutvorennya_.

pdf

R8hIFss3rrSPzgn9ZL
EEjafE85I5wwlhtbha

3s+Ub/c=

Не потребує

ОК 9 Проєктно-
графічне 
моделювання

навчальна 
дисципліна

2021_ОК 
9_Pro_Graph_Mode

ling_.pdf

xWOlD1Z+WrI3B/jO
BMWOpjYgvobET8S

YMLofxGhlvJY=

Не потребує

ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

навчальна 
дисципліна

2021_OK 
10_RGS.pdf

9+sKiWByIwvS6488
5zhfP+v44JOQRyym

g3aVr8Ory6o=

1. Обладнання: мольберти, 
реквізит натюрмортної бази, 
скульптури голови людини - 
античні, відродження, 
анатомічні голови та їх 
фрагменти, череп людини, 
скульптури постаті людини 
античні та відродження, стільці, 
освітлювальні прилади, подіуми, 
установи для фарб. 
2. Наочно - демонстраційний 
матеріал: роботи методичного 
фонду, наочні примірники. 
Навчання проводиться у 
рисувальних залах: ауд. 603 ( ц. 
к.),  306, 307 арх. к. художні 
майстерні «Архаус». 

ОК 11 Комп’ютерні 
технології в дизайні

навчальна 
дисципліна

2021_OK 11_ Komp 
technology_.pdf

Wa4rYYgD8qzW56b
WvHkxNnnJgppK6x

I8/wPabPoeeYY=

Графічні редактори Corel Draw 
2018, Adobe Photoshop 2021, Clip 
Studio Paint (ліцензійна версія). 
Графічні редактори GIMP 2.10.22 
та Inkscape 1.0.2, пакет 3D-
моделювання Blender 3.0, 
програма для створення 
розгорток Pepakura Designer 
4.2.4 (free version).
Комп’ютерний клас (203-а арх.).
Mboard: Asus HI 10-R/C/SI/ White 



Box Socket 1151
Кулер процесорний ID Cooling DK-
03
Intel Core i3 9320 4/4 3.7GHz 8MB 
OEM LGA1151
MB ASUS PRIME H310M-R R2.0
DDR4 2666MHz/4Gb 
GR2666D464L19S/4G GOODRAM 
SSD внутрішні APACER AS350 
120GB AP120GAS350 – 13 од., 2020 
р.
Комп’ютерний клас (201-а арх.).
Mboard: Asus HI 10-R/C/SI/ White 
Box Socket 1151
CPU: Intel Core ІЗ 7100 3.9 GHz 
RAM: DDR4 4GB/2400 Samsung 
Video: встроенная в мат. плату 
SSD: Sata 120Gb GoodRam Case: 
Logic Power LP 6101 без БП
БП: Chieftec 400W – 10 од., 2018 р.
Комп’ютерний клас (ВЦ 10)
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ – 15 
од., 2016 р. 

ОК 12 Нарисна 
геометрія, інженерна 
графіка та теорія тіней

навчальна 
дисципліна

2021_OK 
12_Narysna 

geom.pdf

6k9xgjSqZYwDwelnw
PuKhZdF+agJa2B2to

C2Te0z6lw=

Не потребує

ОК 21 Біонічна 
практика

практика 2021_ОК 
21_Bionichna 
praktyka_.pdf

QKJmsBomssT6Mim
GiJE/8lMwrywUYX8

t4GsDsS+AQOk=

Не потребує

ОК 5 Філософія навчальна 
дисципліна

2020_OK 
5_Philosophy_.pdf

AZZFNUKGAUjcFYO
qsh1LPzTEN5FEecQ
F8sYHZTObMxQ=

Не потребує

ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

навчальна 
дисципліна

2020_OK 
10_RGS.pdf

9+sKiWByIwvS6488
5zhfP+v44JOQRyym

g3aVr8Ory6o=

1. Обладнання: мольберти, 
реквізит натюрмортної бази, 
скульптури голови людини - 
античні, відродження, 
анатомічні голови та їх 
фрагменти, череп людини, 
скульптури постаті людини 
античні та відродження, стільці, 
освітлювальні прилади, подіуми, 
установи для фарб. 
2. Наочно - демонстраційний 
матеріал: роботи методичного 
фонду, наочні примірники. 
Навчання проводиться у 
рисувальних залах: ауд. 603 ( ц. 
к.),  306, 307 арх. к. художні 
майстерні «Архаус». 

ОК 12 Нарисна 
геометрія, інженерна 
графіка та теорія тіней

навчальна 
дисципліна

2020_OK 
12_Narysna 

geom.pdf

MQIsre3dwZdQA+g/
C+9j0oC6PELVVqK

GlIF7DUO8J4U=

Не потребує

ОК 14 Проєктування навчальна 
дисципліна

2020_ОК 
14_Project_.pdf

TsSXTzDr0yGpc/xef
0ilkV2uIvexHucbtY0

cWy2+n+M=

Не потребує

ПП 21 Дипломна 
робота

підсумкова 
атестація

2018_PP 
21_Diploma.pdf

tOxzoEbgJTBendtp8
8FhcGO1vsLzPYdeE

dtj9NQCNt0=

Не потребує

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 

Обґрунтування



викладає 
викладач на 

ОП 

392251 Голіус 
Валентин 
Анатолійови
ч

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

091605 Хiмiчна 
технологiя 

високомолекул
ярних сполук

0 ОК 13 
Проєктування

Статті:
1. Голіус В. А. Сучасні 
тенденції в дизайні 
брендування 
територій/ В. А. 
Голіус, А. Г. Зінченко, 
О. М. Левадний // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 42. Том 1. – С. 
74–79.
2. Голіус В. А. 
Історичний та 
термінологічний 
аспект еволюції 
символіки товарних 
знаків/ В. А. Голіус, 
Л.А. Звенігородський, 
О. М. Левадний // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького дер- 
жавного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 43. Том 1. – C. 71-
77.
3. Вергунова Н. С. 
Візуальна навігація в 
інфраструктурі 
громадського 
транспорту міста 
Харкова / Н. С. 
Вергунова, В. А. 
Голіус, А. Г. Зінченко 
// Комунальне 
господарство міст. 
Серія: архітектура. – 
№3 (163). – Х.: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. С. 83–
87.
4. Левадний О. М. 
Маскот: естетична 
парадигма в контексті 
історіографії / О. М. 
Левадний, В. А. 
Голіус, А. Г. Зінченко 
// Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 



наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького дер- 
жавного 
педагогічного 
університету імені 
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упорядники М. 
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Видавничий дім 
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Вип. 41. Том 2. С. 62–
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5. Зінченко А. Г. 
Піктограма. 
Історіографічний 
аспект та сучасний 
розвиток / А. Г. 
Зінченко, В. А. Голіус, 
О. М. Левадний // 
Вісник КНУКіМ. 
Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 45. – К.: Видав. 
центр КНУКіМ, 2021. 
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6. Солодухіна Е. І. 
Концепції дизайну 
візуальних 
комунікацій у 
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Е. І. Солодухіна, Л. А. 
Звенігородський, А. Г. 
Зінченко, В. А. Голіус, 
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2. Розробка макетів 
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формування каталогу, 
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інтер’єрної візуалізації 
для платформи 
Amazon, 2020.
3. Розробка фірмового 
стилю та брендинг 
для інтернет-магазину 
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«Записки тренера 
Волшебной 
физкультуры», 2019.
5. Проєктування 
поліграфічної 
продукції компанії 
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6.Проєктування 
наочних посібників, 
стендів для компанії 
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Афины, Греция. 2021. 
P. 30-33.
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Проєктування 
особової 
презентаційної 
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and practical 
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achievements, 
innovations and 
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prospects» (November 
21-23, 2021) MDPC 
Publishing, Berlin, 
Germany. 2021.P. 555-
561. 
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Типологія у 
проєктуванні 
друкованої продукції 
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International scientific 
and practical 
conference “Modern 
directions of scientific 
research development” 
(November 24-26, 
2021) BoScience 
Publisher, Chicago, 
USA. 2021.P. 682-688. 
4. Голіус В. А. 
Особливості 
растрування при 
проєктуванні 
поліграфічної 
продукції // The XI 
International Science 
Conference «Modern 
aspects of science and 
practice», November 30 
– December 03, 2021, 
Melbourne, Australia. 
P. 37-43.
5. Голіус В. А. 
Принципи 
проєктування 
друкованої продукції 
// The 5th International 
scientific and practical 
conference «Topical 
issues of modern 
science, society and 
education» (November 
28-30, 2021) SPC «Sci-
conf.com.ua», Kharkiv, 
Ukraine. 2021. Pp. 
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Участь у професійних 
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Стаття:
Шевченко К. С. 
Амуніція як елемент 
художньо-образного 
рішення персонажу у 
game-дизайні / К. С. 
Шевченко, В. А. 
Голіус, Н. С. 
Вергунова // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
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Вергунов, Сергій 3D-
моделювання як 
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України [Текст] : 
[монография] / С. 
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Звенігородський . — 
[Б. м.] : LAP Lambert 
Academic Publishing, 
2021 . — 416 с.
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«Innovations and 
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6, 2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
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2. Голіус В. А. 
Завдання сучасного 
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scientific and practical 
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prospects of world 
science» (November 4-
6, 2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. P. 644-
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3. Голіус В. А. Бренди 
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Barca Academy 
Publishing, Madrid, 
Spain. 2021. P. 385-391.
4. Голіус В. А. 
Ахмедова М. Р. 
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рішення в game-
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2021) Cognum 
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Відповідальний 
виконавець наукової 
теми № 0121U113269 
«Game-дизайн як 
сучасна галузь 
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діяльності» з 
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світлових меча сітха 
для всесвіту «Star 
Wars», 2018.
3.Дизайн концепту 
тварини для ігрового 
всесвіту: «Swamp 
snail», 2018.
4. Дизайн 
транспортного засобу 
для гри: 
Турбогвинтовий літак 
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Publishing House, 
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3. Шевченко К. С. 
Інтерфейс 
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2021) BoScience 
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5. Вергунова Н. С., 
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Кастомізація у game-
дизайні: особливості 
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conf.com.ua», Kharkiv, 
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«Можливості CAD-
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Fusion 360 у 
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2. Белостоцкая Н.Н., 
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А.А. Применение 
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conf.com.ua”, Kioto, 
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А.Ю. Пост-екранні 
технології в нових 
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4. Коляда І. І., 
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Технології доповненої 
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Сучасні світові 
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5. Коляда І. І., 
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підготовці з дизайну / 
О. О. Морська, К. О. 
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Japan. 2021. – Р. 644-
650.
5. Стонога Д. В., 
Морська О. О. 3D-
моделювання 
ювелірної пластики за 
допомогою 
компонентного меню 
t-spline, у просторі 
Gemvision Matrix / The 
V International 
scientific and practical 
conference “Modern 
directions of scientific 
reserch development”. 
October 28-30, 2021.  
SPC “Sci-conf.com.ua”, 
Chicago, USA. 2021. - P. 
654-658.
6. Стонога Д. В., 
Морська О. О. CAD 
візуалізація, як засіб 
розкриття дизайну 
ювелірних прикрас / 
The 3rd International 
scientific and practical 
conference 
«Innovations and 
prospects of world 
science» (November 4-
6, 2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. - Р. 670-
674.
7. Морська О. О., 
Шевченко К. С. 
KeyShot як інструмент 
візуалізації у 3D-
моделюванні / The II 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
science: innovations 
and prospects”. 
(November 7-9, 2021) 
SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 
2021. - P. 599-603.
Керівництво 
студенткою (Піонтек 
К.Р. гр. Дизайн 2020-
1) на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з дизайну, 
посіла II місце, 2021 р. 
(Протокол № 12 
засідання кафедри 
«ДОМ» від 15 лютого 
2021 р.).
Стажування: 
Проєктна компанія 
«Trident BIM», довідка 
№55 від 20.12.2021 р., 
тема – «3D 
моделювання в 
дизайні»., загальним 
обсягом 180 годин, 
наказ №15-02 від 
17.01.2022 р., звіт.
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Спілки дизайнерів 
України. Членський 
білет №2108 від 
25.11.2021 р.



362775 Кондратьєв 
Андрій 
Валерійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
магістра, 

Національний 
аерокосмічний 
університет ім. 

М.Є. 
Жуковського 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
100105 Ракетні 

та космічні 
комплекси, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 004645, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052891, 
виданий 

27.05.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040021, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

професора AП 
001418, 
виданий 

16.12.2019

12 ОК 18 
Матеріали і 
технології в 
дизайні

Статті:
1. V.E. Gaidachuk, A.V. 
Kondratiev, A.V. 
Chesnokov. Changes in 
the thermal and 
dimensional stability of 
the structure of a 
polymer composite 
after carbonization. 
Mechanics of 
Composite Materials. 
2017.  52, 6. P. 799 – 
806.
2. A.V. Kondratiev, V.E. 
Gaidachuk, M.E. 
Kharchenko 
Relationships between 
the ultimate strengths 
of polymer composites 
in static bending, 
compression, and 
tension. Mechanics of 
Composite Materials. – 
2019. 55, 2. P. 259 – 
266.
3. A.V. Kondratiev, О.O. 
Prontsevych 
Stabilization of 
physical-mechanical 
characteristics of 
honeycomb filler based 
on the adjustment of 
technological 
techniques for its 
fabrication. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. 2018. 5, 1 
(95). P. 71 – 77.
4. Kondratiev A., 
Slivinsky M. Method for 
determining the 
thickness of a binder 
layer at its non-uniform 
mass transfer inside the 
channel of a honeycomb 
filler made from 
polymeric paper. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. 
Vol. 6, No. 5 (96). – P. 
42 – 48.
5. Kondratiev A., 
Gaidachuk V. Weight-
based optimization of 
sandwich shelled 
composite structures 
with a honeycomb filler. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2019. 
Vol. 1. No. 1 (97). – P. 
24 – 33. 

Монографії:
1. Спеціальні розділи 
вищої математики і 
механіки для 
інженерної практики 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. / В.В. 
Кириченко, В.Л. 
Кириченко, А.В. 
Кондратьєв, А.А. 
Царіцинський. – 
Харків : Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. 
Є. Жуковського 
«Харків. авіац. ін-т», 
2019. – 100 с.



2. Кириченко В.В., 
Кириченко В.Л., 
Кондратьев А.В., 
Царицынский А.А. 
Специальные разделы 
высшей математики и 
механики для 
инженерной 
практики: учеб. 
пособие. Харьков: 
Нац. аэрокосм. ун-т 
им. Н. Е. Жуковского 
«Харьков. авиац. ин-
т», 2019. – 104 с.

Навчальні посібники:
1. Проектирование 
элементов 
конструкций ракетно-
космической техники 
с использованием 
конечно-элементной 
поддержки [Текст] : 
учеб. пособие / А.В. 
Кондратьев, В. В. 
Кириченко, А. А. 
Царицынский. – Х.: 
Нац. аэрокосм. ун-т 
им. Н.Е. Жуковского 
«Харьков авиац. ин-
т», 2018. – 200 с.
2. Авиационные 
пусковые и 
катапультные 
установки [Текст]: 
учеб. пособ / Д.А. 
Бетин, Е.Ю. Бетина, 
А.В. Кондратьев. – Х.: 
Нац. аэрокосм. ун-т 
им. Н.Е. Жуковского 
«Харьк. авиац. ин-т», 
2018. – 64 c.
3. Специальные 
разделы высшей 
математики и 
механики для 
инженерной практики 
[Текст] : учеб. пособие 
/ В. В. Кириченко, В. 
Л. Кириченко, А. В. 
Кондратьев, А. А. 
Царицынский. – Х. : 
Нац. аэрокосм. ун-т 
им. Н. Е. Жуковского 
«Харьков. авиац. ин-
т», 2019. – 104 с.
4. Науково-дослідна 
робота студентів у 
ракетно-космічній 
галузі [Текст] : консп. 
лекцій / В. Є. 
Гайдачук, А. В. 
Кондратьєв, Т. П. 
Набокіна – Харків: 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського 
« Харків. авіац. ін-т», 
2020. – 104 с.
5. Основи надійності 
конструкцій літальних 
апаратів: навч. посіб. / 
Т.П. Набокіна, А.В. 
Кондратьєв, В.І. 
Парасюк. – Харків: 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського 
«Харк. авіац. ін-т», 
2021. – 112 с.
Наукове керівництво 
Майорова К. В. на 
тему «Проектування 



інтегральних 
тришарових 
авіаконструкцій з 
полімерних 
композиційних 
матеріалів» (диплом 
ДК №042254 від 
27.04.2017 р.,), 
спеціальність 05.07.02 
- проектування, 
виробництво і 
випробування 
літальних апаратів

1. Офіційний опонент 
на дисертацію 
Гладкого Е.Г. «Нові 
підходи до 
комплексного 
оцінювання польотної 
безпеки і надійності 
ракетно-космічних 
систем», подану на 
здобуття наукового 
ступеня
доктора технічних 
наук за спеціальністю 
05.07.02 – 
проектування, 
виробництво та 
випробування 
літальних апаратів 
2. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Ханеш 
Хуссейна "Метод 
зниження втулкових 
втрат штовхаючих 
повітряних гвинтів з 
дворядними лопатями 
малорозмірних 
БПЛА" подану на 
здобуття ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 134 – 
Авіаційна та ракетно-
космічна техніка 
3. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Кочанова В.Ю. 
«Метод розрахунку 
напружено-
деформованого стану 
та вибір 
конструктивних 
параметрів 
ілюмінаторів для 
засобів 
океанотехніки», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
05. 08. 03 – 
конструювання та 
будування суден

1. Член редакційної 
колегії наукових 
видань «Space science 
and technology 
kosmicnanauka i 
tehnologia» Серія: 
технічні науки 
(входить до 
міжнародної науково-
метричної бази Web of 
Science Core Collection 
та до Переліку 
наукових фахових 
видань України 



(категорія А) 
2. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Проблеми 
машинобудування» 
Серія: технічні науки 
(входить до Переліку 
наукових фахових 
видань України 
(категорія Б)
3. Науковий керівник 
держбюджетної теми 
МОН України: 
«Методологія 
розробки ефективних 
конструктивно-
технологічних рішень 
композитних відсіків 
авіакосмічної техніки 
та їх з’єднувальних 
вузлів» № Д/Р 
0117U002499 (2017 – 
2019 рр.).

1. Голова експертної 
комісії МОН щодо 
акредитаційної 
експертизи підготовки 
магістрів освітньо-
професійної програми 
Космічні 
інформаційні 
технології зі 
спеціальності 134 
«Авіаційна та 
ракетно-космічна 
техніка» у 
державному закладі 
вищої освіти 
Дніпровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара (наказ 
МОН № 3034-Л від 
13.12.2018 р.),
2. Голова експертної 
комісії МОН щодо 
акредитаційної 
експертизи підготовки 
бакалаврів напряму 
підготовки 6.051101 
Авіа- та 
ракетобудування у 
державному закладі 
вищої освіти 
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського» (наказ 
МОН № 258-л від 
09.04.2019 р.)
3. Голова експертної 
комісії МОН щодо 
акредитаційної 
експертизи підготовки 
молодших 
спеціалістів зі 
спеціальності 
5.05110102 
Виробництво ракетно-
космічних літальних 
апаратів (134 
Авіаційна та ракетно-
космічна техніка) 
галузі знань 0511 
Авіаційна та ракетно-
космічна техніка у 
Коледжі ракетно-
космічного 



машинобудування 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара (наказ 
МОН № 347-л від 
03.04.2018 р.)
4. Заступник голови 
секції Експертної ради 
МОН з експертизи 
проектів наукових 
робіт, науково-
технічних 
(експериментальних) 
розробок молодих 
вчених «Нові 
технології розвитку: 
транспортної системи, 
у тому числі 
розумний, зелений та 
інтегрований 
транспорт; ракетно-
космічної галузі, авіа- 
і суднобудування; 
озброєння та 
військової техніки; 
дослідження з 
найбільш важливих 
проблем ядерної 
фізики, радіофізики 
та астрономії».
5. Експерт секції 
Експертної ради МОН 
з експертизи проектів 
наукових робіт, 
науково-технічних 
(експериментальних) 
розробок молодих 
вчених «Нові 
матеріали та 
виробничі 
технології».
6. Експерт конкурсу з 
відбору проектів, що 
фінансуються за 
рахунок грантової 
підтримки 
Національного фонду 
досліджень України. 
7. Член експертної 
групи для проведення 
оцінювання 
ефективності 
діяльності закладів 
вищої освіти в частині 
провадження ними 
наукової (науково-
технічної) діяльності 
за науковим 
напрямом «Технічні 
науки» (наказ МОН 
№1111 від 07.09.2020 
р.).
8. Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитацій освітніх 
програм (додаток до 
реєстру експертів 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти від 
23.12.2019 р.)

Тези:
1. Kondratiev A., 
Gaidachuk V., 



Nabokina T. Analysis of 
flattening process 
parameters for the 
carbon composite 
material // Science, 
engineering and 
technology: global 
trends, problems and 
solutions: International 
scientific and practical 
conference. September 
25–26, 2020. Prague: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2020. – Р. 
– 106 – 111.
2. Кондратьєв А.В. 
Прогнозування 
ефективності 
композитних 
конструктивно-
технологічних рішень 
для будівельних 
конструкцій // 
Експлуатаційна та 
сервісна інженерія: 
тези доп. міжнарод. 
наук.-практич. конф. 
Харківський 
національний 
технічний університет 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка, 
Харків 15 – 16 жовтня 
2020. – Х., 2020. – C. 
171 – 172.
3. Кондращенко О. В., 
Ніколаєв О. П., 
Кондратьєв А. В. 
Контроль дисперсних 
властивостей 
порошкоподібних 
будівельних 
матеріалів // Теорія і 
методи будівельного 
матеріалознавства: 
матеріали VІ 
міжнарод. наук.-
практич. конф. 
Харківський 
національний 
університет 
будівництва та 
архітектури, Харків 5 
‒ 6 листопада 2020 р. 
– С. 86 – 89.
4. Кондратьєв А.В. 
Огляд і аналіз 
проблем розширення 
застосування в 
будівельних 
конструкціях 
полімерних 
композиційних 
матеріалів // 
Ефективні 
організаційно-
технологічні рішення 
та енергозберігаючі 
технології в 
будівництві: 
матеріали VІІІ 
міжнарод. наук.-
практич. конф. 
Харківський 
національний 
університет 
будівництва та 
архітектури, Харків 19 
‒ 20 листопада 2020 р. 
– С. 17.



5. Кондратьєв А.В., 
Гайдачук О.В., 
Царіцинський А.А., 
Набокіна Т.П. 
Моделювання 
формування 
композитних виробів 
на основі препрегів // 
Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС 2021: тези 
доповідей 16 
міжнарод. наук.-
практич. конф., НУ 
«Чернігівська 
політехніка», Чернігів 
28 червня – 01 липня 
2021 р. – C. 33 – 36. 

Член журі ХІV 
міського турніру юних 
винахідників і 
раціоналізаторів для 
учнів  9-11-х класів 
закладів загальної 
середньої освіти 
(наказу Департаменту 
освіти Харківської 
міської ради від 
30.09.2020 № 182)

Стажування:
1. Проходження 
підвищення 
кваліфікації в Центрі 
підвищення 
кваліфікації ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова з 
курсу «Теорія і 
практика роботи в 
«Moodle», свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
02071151/000069-20, 
тема – «Розрахунки на 
міцність елементів 
нетрадиційних 
енергоустановок», 
загальним обсягом 
120 годин.
2. Міжнародне 
стажування у 
Варненському 
вільному університеті 
імені Чорноризця 
Храбр, сертифікат №С 
– 10511 від 27.06.2021 
р., тема – «Інновації у 
сфері вищої, 
професійно – 
технічної та фахової 
передвищої освіти в 
умовах цифрової 
трансформації». 
загальним обсягом 30 
годин, наказ №690-
02, 13.09.2021 р.
3. Дистанційне 
стажування на 
платформі масових 
відкритих онлайн – 
курсів «Prometheus» 
Національного 
університету «Києво – 
Могилянська 
академія», загальним 
обсягом 30 годин 
(сертифікат від 
04.11.2021 р.), тема – 
«Наукова комунікація 



в цифрову епоху». 
Наказ №1053-02, 
03.12.2021 р.

Участь у професійних 
об’єднаннях:
1. Академік 
Національної 
Академії Наук Вищої 
Освіти України. 
Посвідчення ГО № 
034-19 від 25.06.2019 
р.
2. Член-кореспондент 
Інженерної академії 
України. Посвідчення 
№ 208 від 18.10.2019

392461 Вамболь 
Олексій 
Олександров
ич

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
аерокосмічний 

університет 
імені М.Є. 

Жуковського 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
1001 Авіація та 
космонавтика, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
аерокосмічний 
університет ім. 

М.Є. 
Жуковського 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

090103 
Конструюванн

я та 
виробництво 

виробів із 
композиційних 

матеріалів, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
аерокосмічний 
університет ім. 

М. Є. 
Жуковського 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046657, 
виданий 

21.05.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034050, 
виданий 

25.01.2013

14 ОК 18 
Матеріали і 
технології в 
дизайні

Статті:
1. Vambol, O., 
Kondratiev, A., 
Purhina, S., Shevtsova, 
M. Determining the 
parameters for a 3D-
printing process using 
the fused deposition 
modeling in order to 
manufacture an article 
with the required 
structural parameters 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 2021, 
2(1-110), pp. 70–80.
2. Hu, Z., Vambol, O., 
Sun, S., & Zeng, Q. 
(2021). Development of 
a topology optimization 
method for the design 
of composite lattice ring 
structures . Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, 4(1(112), 
6–13.
3. Zheng Hu, Oleksii 
Vambol, Shiping Sun. A 
hybrid multilevel 
method for 
simultaneous 
optimization design of 
topology and discrete 
fiber orientation, 
Composite Structures, 
Volume 266, 2021, 
113791, ISSN 0263-
8223
4. Hu, Z., Vambol, O. 
TOPOLOGICAL 
DESIGNING AND 
ANALYSIS OF THE 
COMPOSITE WING 
RIB / Hu, Z., Vambol, 
O. // Авіаційно-
космічна техніка і 
технологія. - 2020. - 
№ 6. - С. 4-14.
5. Акустическая 
эмиссия при 
испытании 
композитных 
материалов / С. А. 
Недосека, А. Я. 
Недосека, А. А. 
Вамболь, А. Н. 
Гурьянов [та др. ] // 
Техническая 
диагностика и 
неразрушающий 
контроль : Научно-



технический и 
производственный 
журнал / НАН 
Украины; ИЭС им. 
Е.О. Патона. - 2018. - 
№ 4. - С. 36-40.
Патенти:
1. Патент 123079 
Україна, МПК B64C 
39/00. Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
u201708211; заяв. 
07.08.2017; опубл. 
12.02.2018, Бюл. № 
3/2018.
2. Патент 125140 
України, МПК B64C 
39/00. Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
u201712930; заяв. 
26.12.2017; опубл. 
25.04.2018, Бюл. № 
8/2018.
3. Патент 127949 
Україна, МПК B64C 
39/00, F41H 3/00. 
Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
u201803079; заяв. 
26.03.2018; опубл. 
27.08.2018, Бюл. № 
16/2018.
4. Патент 131649 
Україна, МПК B64C 
39/00. Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № u 
20187887; заяв. 
16.07.2018; опубл. 
25.01.2019, Бюл. № 
2/2019.
5. Патент 135140 
Україна, МПК B64C 
39/00, F41H 3/00. 
Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов 
І.В.Василець В. О.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 



a201811384; заяв. 
19.11.2018; опубл. 
25.06.2019, Бюл. № 
12/2019.
6. Патент 143938 
Україна, МПК B64C 
39/00, F41H 3/00. 
Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
u202000011; заяв. 
20.01.2020; опубл. 
25.08.2020, Бюл. № 
16/2020.
7. Патент 146245 
Україна, МПК B64C 
39/00. Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
u202005175; заяв. 
11.08.2020; опубл. 
03.02.2021, Бюл. № 
5/2021.
Викладання 
навчальних дисциплін 
іноземною мовою:
1. Композитні 
матеріали і технології 
в архітектурі (68)

280950 Вергунова 
Наталія 
Сергіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

0202 
Мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 037105, 

виданий 
01.07.2016, 

Атестат 
доцента AД 

008244, 
виданий 

29.06.2021

5 ОК 12 Історія 
образотворчог
о мистецтва та 
дизайну

Статті:
1. Вергунова Н. С. До 
питання про 
виникнення 
промислового 
дизайну на 
пострадянському 
просторі. Початок (20-
ті роки ХХ століття) / 
Н. С. Вергунова, С. В. 
Вергунов // Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: 
мистецтвознавство. – 
Тернопіль : ТНПУ ім 
В. Гнатюка, 2019. №1 
(40). С. 244–249.
2. Вергунова Н. С. 
«ВХУТЕМАС» у 
процесі становлення 
дизайну на 
пострадянському 
просторі / Н. С. 
Вергунова // 
Українська культура : 
Минуле, сучасне, 
шляхи розвитку. 
Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 30. – Рівне : 
РДГУ, 2019. С. 36–40.
3. Вергунова Н. С. До 
питання про 
виникнення 
промислового 



дизайну на 
пострадянському 
просторі. Вплив 
конструктивізму / Н. 
С. Вергунова // 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: 
мистецтвознавство. – 
Тернопіль : ТНПУ ім 
В. Гнатюка, 2019. №2 
(41). С. 126–131.
4. Вергунова Н. С. 
Концепція 
структуралізму в 
контексті історичного 
розвитку мистецтва та 
дизайну / Н. С. 
Вергунова // Культура 
і сучасність. – К.: 
Інститут культурології 
Національної академії 
мистецтв, 2021. 
№19(1). С. 46–54.
5. Вергунова Н. С. 
Неопластицизм та 
його вплив на пласт 
проектно-художньої 
культури кінця ХХ – 
початку ХХI століття. 
Піт Мондріан та Тео 
ван Дусбург / Н. С. 
Вергунова, С. В. 
Вергунов, О. М. 
Левадний // Вісник 
КНУКіМ. Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 44. – К.: 
Видав. центр 
КНУКіМ, 2021. С. 185–
194.
6. Вергунова Н. С. 
Міждисциплінарність 
неопластицизму на 
прикладі проєктної 
діяльності Томаса 
Герріта Рітвельда
 / Н. С. Вергунова, С. 
В. Вергунов // Вісник 
КНУКіМ. Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 45. – К.: Видав. 
центр КНУКіМ, 2021. 
С. 224–232.
1. Робота у складі 
організаційного 
комітету міжнародної 
дизайн-акції 
«ВХУТЕМАС. 
ВАСИЛЬ ЄРМИЛОВ. 
3D» (Протокол № 4 
засідання НМР 
Харківського 
художнього музею від 
5 жовтня 2020 р.).
2. Керівництво 
студенткою 
(Степаненко Є.С. гр. 
Дизайн 2019-2) на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з дизайну, 
посіла I місце, 2020 р. 
(Протокол № 12 
засідання кафедри 
«ДОМ» від 3 лютого 
2020 р.).



Участь у професійни 
об’єднаннях: Член 
Національної спілки 
художників України. 
Посвідчення №6872 
від 23.10.2018 р.

227556 Левадний 
Олександр 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Атестат 
доцента ДЦ 

005993, 
виданий 

17.10.2002

27 ОК 12 Історія 
образотворчог
о мистецтва та 
дизайну

Статті:
1. Левадний О. М. 
Маскот: естетична 
парадигма в контексті 
історіографії / О. М. 
Левадний, В. А. 
Голіус, А. Г. Зінченко 
// Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького дер- 
жавного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 41. Том 2. С. 62–
68.
2. Вергунова Н. С. 
Неопластицизм та 
його вплив на пласт 
проектно-художньої 
культури кінця ХХ – 
початку ХХI століття. 
Піт Мондріан та Тео 
ван Дусбург / Н. С. 
Вергунова, С. В. 
Вергунов, О. М. 
Левадний // Вісник 
КНУКіМ. Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 44. – К.: 
Видав. центр 
КНУКіМ, 2021. С. 185–
194.
3. Вергунова Н. С. 
Міждисциплінарна 
взаємодія дизайну та 
архітектури / Н. С. 
Вергунова, С. В. 
Вергунов, О. М. 
Левадний // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: архітектура. – 
№1 (161). – Х.: ХНУМГ 
ім.О.М. Бекетова, 
2021. С. 53–57.
4. Голіус В. А. Сучасні 
тенденції в дизайні 
брендування 
територій/ В. А. 
Голіус, А. Г. Зінченко, 
О. М. Левадний // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 



Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 42. Том 1. – С. 
74–79.
5. Голіус В. А. 
Історичний та 
термінологічний 
аспект еволюції 
символіки товарних 
знаків/ В. А. Голіус, 
Л.А. Звенігородський, 
О. М. Левадний // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького дер- 
жавного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 43. Том 1. – C. 71-
77.
6. Зінченко А. Г. 
Піктограма. 
Історіографічний 
аспект та сучасний 
розвиток / А. Г. 
Зінченко, В. А. Голіус, 
О. М. Левадний // 
Вісник КНУКіМ. 
Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 45. – К.: Видав. 
центр КНУКіМ, 2021. 
С. 11–17.
7. Жмурко К. О. Вплив 
матеріалів і 
технологій 
виробництва на 
формоутворення в 
дизайні на прикладі 
шахів / К. О. Жмурко, 
Ю. В. Морозюк, А. Г. 
Зінченко, О. М. 
Левадний, В. О. 
Коломієць // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 45. С. 99-104.
8. Солодухіна Е. І. 
Концепції дизайну 
візуальних 
комунікацій у 
міському середовищі / 
Е. І. Солодухіна, Л. А. 
Звенігородський, А. Г. 
Зінченко, В. А. Голіус, 
О. М. Левадний // 
Вісник Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 46. С. 80-87.
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми № 0120U104512 
«Концепції 
промислового та 
мультимедійного 



дизайну, дизайну 
візуальних 
комунікацій у 
міському середовищі» 
з 01.01.2021 по 
01.12.2021.
Робота у складі журі 
міжнародної дизайн-
акції «ВХУТЕМАС. 
ВАСИЛЬ ЄРМИЛОВ. 
3D» (Протокол № 4 
засідання НМР 
Харківського 
художнього музею від 
5 жовтня 2020 р.).
Стажування:
1. Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України,
за темою «Сучасні 
техніки декоративно-
ужиткового 
мистецтва», наказ № 
967-02, 03.12.2018 р.
2. Полтавський 
краєзнавчий музей 
імені Василя 
Кричевського, довідка 
№01-22/630 від 
20.12.2021 р., тема – 
«Сучасні тенденції 
українського 
образотворчого 
мистецтва та 
дизайну»., загальним 
обсягом 180 годин, 
наказ №15-02 від 
17.01.2022 р., звіт.
Участь у професійни 
об’єднаннях:
Член Національної 
спілки художників 
України. Посвідчення 
№2828 від 1989 р.

227552 Вергунов 
Сергій 
Віталійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064820, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025364, 
виданий 

01.07.2011

35 ОК 13 
Проєктування

Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут,
рік закінчення 1988, 
спеціальність: 
7.02020701 
Промислове 
мистецтво.
Монографії:
1. Вергунов, Сергей 
Витальевич. 
Промышленный 
дизайн Украины : 
взгляд изнутри 
[Текст] : монография / 
[С. В. Вергунов]. 
Дизайнеры України = 
Industrial desing : 
специализир. каталог 
/ [под ред. С. В. 
Вергунова] . — 
Харьков : Федорко, 
2019 . — 340 с., 208 с. : 
ил., встреч. паг. — 
Книга с двойным 
входом.
2. Вергунов, Сергій 
3D-моделювання як 
інструмент 
комп'ютерних 
технологій в дизайні 
України [Текст] : 



[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, Л. 
Звенігородський . — 
[Б. м.] : LAP Lambert 
Academic Publishing, 
2021 . — 416 с.
3. Вергунов, Сергій. 
Трансформаційне 
формоутворення в 
дизайні [Текст] : На 
прикладі 
транспортного засобу 
для людей с 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, О. 
Левадний . — [Б. м.] : 
LAP Lambert Academic 
Publishing, 2021 . — 
338 с.
Відповідальний 
виконавець 
госпрозрахункової 
теми №3327/21 від 
01.07.2021 «Розробка 
та проєктування 
фірмового талісману 
для компанії «Golden 
Tile» із каталогом 
(альбомом) варіацій 
цього талісману для 
різних структурних 
підрозділів компанії».
Робота у складі 
організаційного 
комітету міжнародної 
дизайн-акції 
«ВХУТЕМАС. 
ВАСИЛЬ ЄРМИЛОВ. 
3D» (Протокол № 4 
засідання НМР 
Харківського 
художнього музею від 
5 жовтня 2020 р.).
Стажування: Дизайн-
студія «Iindustrial 
Design International», 
проектного підрозділу 
AMA Composites, яка 
входе в об’єднання 
AMA Group, тема - 
Інструменти Solid 
Works у дизайн-
проектуванні., наказ 
№ 967 – 02 від 
03.12.2018, звіт
Участь у професійни 
об’єднаннях: Член 
Спілки дизайнерів 
України. Членський 
білет №276 від 1989 р.
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Асистент, 
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о мистецтва
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Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення 1992, 
спеціальність: 
7.02020701 
Промислове 
мистецтво.
Статті:
1. Жмурко К. О. Вплив 
матеріалів і 
технологій 



виробництва на 
формоутворення в 
дизайні на прикладі 
шахів / К. О. Жмурко, 
Ю. В. Морозюк, А. Г. 
Зінченко, О. М. 
Левадний, В. О. 
Коломієць // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 45. С. 99-104.
2. Ус К. А. Концепції 
промислового 
дизайну у міському 
середовищі / К. А. Ус, 
Д. В. Стонога, Ю. В. 
Морозюк, В. О. 
Коломієць, Н. С. 
Вергунова // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 47. С. 39-45.
Тези:
1. Голіус В. А., 
Морозюк Ю. В. 
Проєктування 
особової 
презентаційної 
листівки // The 6th 
International scientific 
and practical 
conference «Modern 
scientific research: 
achievements, 
innovations and 
development 
prospects» (November 
21-23, 2021) MDPC 
Publishing, Berlin, 
Germany. 2021.P. 555-
561. 
2. Голіус В. А., 
Морозюк Ю. В. 
Типологія у 
проєктуванні 
друкованої продукції 
// The 6th 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
directions of scientific 
research development” 
(November 24-26, 
2021) BoScience 
Publisher, Chicago, 
USA. 2021.P. 682-688. 
3. Морозюк Ю. В., 
Петренко А.Д. 
Проектування та 
дизайн шахів в 
історичному розвитку 
/ II International 
Scientific and 
Theoretical Conference 
«The current state of 
development of world 
science: characteristics 
and features» 
(December 10, 2021) 
NGO European 
Scientific Platform, 
Lisbon, Portugal. 2021. 
P. 111-115.
4. Морозюк Ю. В., 
Шуляк К.Ю. Тенденції 
у проектуванні та 
дизайні шахматних 
фігур / II International 
Scientific and 



Theoretical Conference 
«The current state of 
development of world 
science: characteristics 
and features» 
(December 10, 2021) 
NGO European 
Scientific Platform, 
Lisbon, Portugal. 2021. 
P. 116-120.
5. Морозюк Ю. В., 
Плотніков П. В. 
Проектування та 
формоутворення 
шахових фігур. 
Тенденції минулого та 
сучасності / The 5th 
International scientific 
and practical 
conference “Science, 
innovations and 
education: problems 
and prospects” 
(December 8-10, 2021) 
CPN Publishing Group, 
Tokyo, Japan. 2021. P. 
688-697. 
6. Морозюк Ю. В., 
Рублева В. Н. 
Формообразование в 
проектно-
графическом 
моделировании 
шахматных фигур во 
временной 
ретроспективе / The 
6th International 
scientific and practical 
conference 
“International scientific 
innovations in human 
life” (December 15-17, 
2021) Cognum 
Publishing House, 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. P. 530-
541
Твори дизайну:
1. Проєкт Клубу 
Журналістів «Перша 
Столиця», м. Харків, 
вул. Дарвіна, 2019.
2. Проєкт 
спортивниого 
комплексу у школі № 
132, м. Харків, вул 
Новгородська, 2020.
3. Проєкт станції 
Технічної Творчості 
Молоді, м. Харків, вул. 
Миру, 2020.
4. Проєкт Мото ХАБу 
для Байкерів, м. 
Харків, Парк 
Маяковського ХТЗ, 
2020.
5. Проєкт 
ресторанного 
комплексу 
«Британія», м. Харків, 
Гідропарк, 2020.
6. Дизайн-проєкт 
Міського Вело Центру, 
м. Харків, вул. 
Сумська, 2021.
7. Дизайн-проєкт 
Відкритого 
спортивного 
комплексу, м. Харків, 
Парк Маяковського 
ХТЗ, 2020.



8. Морозюк Ю.В., 
Шевченко К.С. 
Дизайн зони 
коворгінгу для арх. 
корпусу ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова – 
креслення, 
візуалізації, 2021. 
Керівництво 
студенткою 
(Дяденчкук Л.В. гр. 
Дизайн 2018-1), 
Міжнародна дизайн-
акція «ВХУТЕМАС. 
ВАСИЛЬ ЄРМИЛОВ. 
3D» Диплом I ступеня, 
2020 р. (Протокол № 
5 засідання НМР 
Харківського 
художнього музею від 
30 жовтня 2020).
Стажування: Салон 
«DOCTOR SVET», 
довідка №23 від 
20.12.2021 р., тема – 
«Сучасні тенденції в 
проєктуванні об’єктів 
для інтер’єру»., 
загальним обсягом 
180 годин, наказ №15-
02 від 17.01.2022 р., 
звіт.
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2011, 
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Мистецтво, 
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Статті:
1. Вергунова Н. С. 
Предметный дизайн. 
Правомочность 
термина / Н. С. 
Вергунова, С. В. 
Вергунов // ART AND 
DESIGN. – К.: КНУТД, 
2018. №4. С. 30–39.
2. Вергунова Н. С. 
Скульптура як 
продукт промислового 
дизайну. Досвід 
застосування в 
проектній практиці / 
Н. С. Вергунова, С. В. 
Вергунов // Вісник 
КНУКіМ. Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 39. – К.: Видав. 
центр КНУКіМ, 2018. 
С. 191–199.
3. Вергунова Н. С. 
Предметний дизайн. 
Тотожні терміни та 
їхні семантичні 
значення / Н. С. 
Вергунова, С. В. 
Вергунов // Вісник 
КНУКіМ. Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 40. – К.: 
Видав. центр 
КНУКіМ, 2019. С. 183–
188.
4. Вергунова Н. С. К 
вопросу о 
симбиотической 
трансформации 
дизайна и 
архитектуры / Н. С. 
Вергунова // Вісник 
КНУКіМ. Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 41. – К.: Видав. 
центр КНУКіМ, 2019. 
С. 168–175.
5. Вергунова Н. С. 



Терминологическое 
взаимодействие 
дизайна и искусства / 
Н. С. Вергунова // 
Вісник КНУКіМ. 
Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 43. – К.: Видав. 
центр КНУКіМ, 2020. 
С. 190–196.
6. Ус К. А. Концепції 
промислового 
дизайну у міському 
середовищі / К. А. Ус, 
Д. В. Стонога, Ю. В. 
Морозюк, В. О. 
Коломієць, Н. С. 
Вергунова // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 47. С. 39-45.
Монографія:
Вергунов, Сергій. 
Трансформаційне 
формоутворення в 
дизайні [Текст] : На 
прикладі 
транспортного засобу 
для людей с 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, О. 
Левадний . — [Б. м.] : 
LAP Lambert Academic 
Publishing, 2021 . — 
338 с.
Керівник 
госпрозрахункової 
теми №3327/21 від 
01.07.2021 «Розробка 
та проєктування 
фірмового талісману 
для компанії «Golden 
Tile» із каталогом 
(альбомом) варіацій 
цього талісману для 
різних структурних 
підрозділів компанії».
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Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення 1985, 
спеціальність: 
Iнтер’єр та 
обладнання.
Тези:
1. Манохин В.П. 
Цветовая среда 
города: пути её 
формирования / 
Манохин В.П. // 
Сучасні тенденції 
розвитку архітектури і 
містобудівництва : 
матер. всеукр. наук.-
техн. конф., Харків, 
листопад 2017 р. [ред. 
кол.: Г.О. Осиченко 
(відп.ред.) та ін.]; 
Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені 



О.М. Бекетова. – 
Харків, ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2017. – 
С. 199–200.
2. Манохін В.П. Колір, 
як композиційна 
складова 
формоутворення / 
В.П. Манохін // 
Художня культура 
Греції та України в 
сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. — Харків : 
Мачулін, 2019. — С. 
63–65.
3. Манохін В.П. 
Поліхромія у міському 
середовищі / Манохін 
В.П. // Topical issues 
of modern science, 
society and education. 
Proceedings of the 3rd 
International scientific 
and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”. Kharkiv, 
Ukraine. 2021. PP. 
676–678.
4. Манохін В.П. 
Гармонізуючі засоби 
архітектурного 
модерну / Манохін 
В.П. // Innovations and 
prospects of world 
science. Proceedings of 
the 2nd International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2021. PP. 420–
421.
5. Манохін В.П. 
Світлова композиція в 
архітектурній формі / 
Манохін В.П. // 
Modern science: 
innovations and 
prospects. Proceedings 
of the 1st International 
scientific and practical 
conference. SSPG 
Publish. Stockholm, 
Sweden. 2021. Pp. 358–
360.
Твори живопису, 
декоративного 
мистецтва:
1. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Проект архітектурно-
художнього рішення 
інтер’єру фойє 
адміністративного 
корпусу ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова – 70х90, 
бум., акв., гуаш, 2018.
2. Проект 
архітектурно-
художнього рішення 
інтер’єрів учбових 
аудиторій 
архітектурного 
корпусу №306, 307, 
308  ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова – 2 пл. 
70х10, бум., акв., гуаш, 



2018.
3. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Живописне полотно 
«Церков» для адмін. 
корпусу ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова – 
55х80, полотно, олія, 
2018.
4. Графічна робота 
«Діалог Бекетова з 
Ржепішевським» – 
80х60, карт., акв., 
темп., 2018.
5. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Розробка наочних 
матеріалів з дисц. 
«Живопис» для студ. 
спец. «ОМ» – 6 робіт 
30х40, бум., акв., 
2020.
6. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Розробка наочних 
матеріалів з дисц. 
«Живопис та 
кольорознавство» для 
спец. «Дизайн» – 10 
планшетів 75х75, бум., 
акв., гуаш, 2020.
7. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Проект архітектурно-
художнього рішення 
фойе актового залу 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова – 60х80, 
бум., акв., гуаш, туш, 
2021.
8. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Відпочинок у полі» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 250х340, 
полотно, олія, грунт, 
2020.
9. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Зварювальники» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 240х180, 
полотно, олія, грунт, 
2020.
10. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Молоді вчені» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 270х200, 
оргаліт, темпера, В-Е, 
2020.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття». 
Свідоцтво від 
04.09.2018 р.
Стажування: 
Харківський  Будинок 
актора ім. Леся 
Сердюка, за темою 



«Технології, техніка та 
обладнання в 
сучасному 
театральному 
мистецтві», наказ № 
901-02 від 27.10.2017 
р., 3,6 кредити (108 
год.) 363811 Лобко-
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Асистент, 
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020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

мистецтво

1 ОК 14 Живопис 
та 
кольорознавст
во

Твори живопису, 
декоративного 
мистецтва:
1. Святковий квіти. 
Полотно, олія.40х60, 
2017 р.
2. Лотоси. Полотно, 
олія. 60х60, 2017 р.
3. Червона лілія. 
Полотно, олія, 60х80, 
2017 р.
4. Родина. Полотно, 
олія, 60х80, 2017 р.
5. Благородні 
тварини. Полотно, 
олія, 54х90, 2017 р
6. Зебри. Полотно, 
олія, 80х120, 2017 р.
7. Квітучий травень. 
Полотно, олія, 50х80, 
2018 р.
8. І знову весна. 
Полотно, олія, 50х70, 
2018 р.
9. Фіолетова орхідея. 
Полотно, олія, 50х60, 
2018 р.
10. Ніжність білої 
лілії. Полотно, олія, 
60х80, 2019 р.
11. Зелений сезон 
вишні. Полотно, олія, 
60х75, 2021 р.
Тези та професійні 
публікації:
1. Лобко-Зампассі М. 
Принципи золотої 
пропорції у мистецтві 
предметів / Лобко-
Зампассі М., Бутенко 
Б.О., Сімонова А.В. // 
Results of modern 
scientific research and 
development. 
Proceedings of the 8th 
International scientific 
and practical 
conference. Barca 
Academy Publishing. 
Madrid, Spain. 2021. 
Pp. 358–362.
2. Бутенко Б.О. 
Сучасні тенденції 
скульптури / Бутенко 
Б.О., Лобко-Зампассі 
М., Сімонова А.В. // 
Topical issues of 
modern science, society 
and education. 
Proceedings of the 4th 
International scientific 
and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”. Kharkiv, 
Ukraine. 2021. Pp. 927-
930.
3. Всеукраїнська 
різдвяна виставка, 
каталог, 2017 р.
4. Всеукраїнська 
художня виставка 
«Чарівна та вічна», 
каталог, 2017 р.
5. Каталог Selfi 



D*artista, Дольчеаква, 
Італія, 2018 р.
Проведення 
дисциплін іноземною 
мовою: Рисунок, 
живопис, скульптура» 
англійською мовою 
(Наказ ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова № 373-
01 від 05.10.2021 р.) – 
96 ауд. год.
Керівництво 
постійнодіючим 
науковим 
студентським гуртком 
«Пейзажний 
живопису в 
образотворчому 
мистецтві», 2021–
2022 н.р. (Наказ № 
23-01 від 24.01.2022 
р.)
Стажування: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
довідка № 20 від 
02.02.22 р. тема - 
«Пленерний живопис: 
особливості та техніки 
виконання», наказ № 
48-02, 02.02.2022 р., 
звіт. 6 кредитів ЄКТС 
(180 год.) 
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
національної спілки 
художників України. 
Посвідчення № 6081 
від 01.11.2013 р.

154262 Мирончик 
Петро 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

33 ОК 14 Живопис 
та 
кольорознавст
во

Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення 1983, 
спеціальність: 
Iнтер’єр та 
обладнання.
Керівництво 
постійнодіючим 
науковим 
студентським гуртком 
«Пейзажний 
живопису в 
образотворчому 
мистецтві», 2021–
2022 н.р. (Наказ № 
23-01 від 24.01.2022 
р.)
Твори живопису, 
декоративного 
мистецтва:
1. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Проект архітектурно-
художнього рішення 
інтер’єру фойє 
адміністративного 
корпусу ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова – 70х90, 
бум., акв., гуаш, 2018.
2. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Живописне полотно 
«Церков» для адмін. 
корпусу ХНУМГ



ім. О. М. Бекетова – 
55х80, полотно, олія, 
2018.
3. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Розробка наочних 
матеріалів з дисц. 
«Живопис» для студ. 
спец. «ОМ» – 6 робіт 
30х40, бум., акв., 
2020.
4. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Розробка наочних 
матеріалів з дисц. 
«Живопис та 
кольорознавство» для 
спец. «Дизайн» – 10 
планшетів 75х75, бум., 
акв., гуаш, 2020.
5. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Проект архітектурно-
художнього рішення 
фойе актового залу 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова – 60х80, 
бум., акв., гуаш, туш, 
2021.
6. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Відпочинок у полі» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 250х340, 
полотно, олія, грунт, 
2020.
7. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Зварювальники» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 240х180, 
полотно, олія, грунт, 
2020.
8. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Молоді вчені» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 270х200, 
оргаліт, темпера, В-Е, 
2020.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Національної 
спілки художників 
України з 1994 р. 
Посвідчення № 4023.
Стажування: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
за темою «Сучасне 
візуальне мистецтво: 
медіа-арт, відео-арт, 
цифрове мистецтво», 
наказ № 901-02 від 
27.10.2017 р., 3,6 
кредити (108 год.) 

392251 Голіус 
Валентин 
Анатолійови

Асистент, 
Основне 
місце 

Навчально-
науковий 
Інститут 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 

0 ОК 15 Основи 
Game-дизайну 

Стаття:
Шевченко К. С. 
Амуніція як елемент 



ч роботи архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

технічний 
університет 

"Харківський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

091605 Хiмiчна 
технологiя 

високомолекул
ярних сполук

художньо-образного 
рішення персонажу у 
game-дизайні / К. С. 
Шевченко, В. А. 
Голіус, Н. С. 
Вергунова // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 47. С. 46-52.
Монографія:
Вергунов, Сергій 3D-
моделювання як 
інструмент 
комп'ютерних 
технологій в дизайні 
України [Текст] : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, Л. 
Звенігородський . — 
[Б. м.] : LAP Lambert 
Academic Publishing, 
2021 . — 416 с.
Тези:
1. Голіус В. А. Гейм-
дизайн. приклади 
формування міського 
середовища для ігор 
// The 3rd 
International scientific 
and practical 
conference 
«Innovations and 
prospects of world 
science» (November 4-
6, 2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. P. 639-
643.
2. Голіус В. А. 
Завдання сучасного 
гейм-дизайнера // The 
3rd International 
scientific and practical 
conference 
«Innovations and 
prospects of world 
science» (November 4-
6, 2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. P. 644-
650.
3. Голіус В. А. Бренди 
у гейм-дизайні // The 
9th International 
scientific and practical 
conference «Results of 
modern scientific 
research and 
development» 
(November 14-16, 2021) 
Barca Academy 
Publishing, Madrid, 
Spain. 2021. P. 385-391.
4. Голіус В. А. 
Ахмедова М. Р. 
Художньо-стилістичні 
рішення в game-
дизайні на прикладі 
Genshin Impact // The 
5th International 
scientific and practical 
conference 
«International scientific 
innovations in human 
life» (November 17-19, 
2021) Cognum 
Publishing House, 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. P. 580-



585.
5. Голіус В. А. Гейм-
дизайн в освітньому 
процесі // The 5th 
International scientific 
and practical 
conference «Topical 
issues of modern 
science, society and 
education» (November 
28-30, 2021) SPC «Sci-
conf.com.ua», Kharkiv, 
Ukraine. 2021. P. 1260-
1266. 
Керівництво 
студенткою (Лихачова 
О.І., гр. Дизайн 2019-
2) на I етапі 
Всеукраїнського 
студентського 
наукового конкурсу, 
посіла I місце, 2021 р. 
(Протокол № 4 
засідання кафедри 
«Д3D» від 30 
листопада 2021 р.).

280950 Вергунова 
Наталія 
Сергіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

0202 
Мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 037105, 

виданий 
01.07.2016, 

Атестат 
доцента AД 

008244, 
виданий 

29.06.2021

5 ОК 15 Основи 
Game-дизайну 

Керівник наукової 
теми № 0121U113269 
«Game-дизайн як 
сучасна галузь 
проєктно-художньої 
діяльності» з 
01.01.2022 по 
01.12.2022.
Монографія:
Вергунов, Сергій 3D-
моделювання як 
інструмент 
комп'ютерних 
технологій в дизайні 
України [Текст] : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, Л. 
Звенігородський . — 
[Б. м.] : LAP Lambert 
Academic Publishing, 
2021 . — 416 с.
Статті:
1. Шевченко К. С. 
Амуніція як елемент 
художньо-образного 
рішення персонажу у 
game-дизайні / К. С. 
Шевченко, В. А. 
Голіус, Н. С. 
Вергунова // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 47. С. 46-52.
2. Вергунова Н. С. CAD 
І BIM-технології в 
архітектурі та дизайні 
/ Н. С. Вергунова // 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: 
мистецтвознавство. – 
Тернопіль : ТНПУ ім 
В. Гнатюка, 2018. №1 
(38). С. 292–298.
3. Вергунова Н. С. 
Цифрові технології в 
дизайні та архітектурі. 
До питання про 



термінологію / Н. С. 
Вергунова // 
Українська культура : 
Минуле, сучасне, 
шляхи розвитку. 
Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 26. – Рівне : 
РДГУ, 2018. С. 168–
172.
4. Вергунова Н. С. 
Концепція цифрового 
морфогенезу в 
дизайні. 
Емергентність та 
самоорганізація.  / Н. 
С. Вергунова, С. В. 
Вергунов // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв. – 
К.: ІДЕЯ-ПРИНТ, 
2019. №3. С. 226–231.
5. Вергунова Н. С. 
Параметризм в 
дизайне. Способы 
моделирования и 
направления развития 
/ Н. С. Вергунова // 
Вісник КНУКіМ. 
Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 42. – К.: Видав. 
центр КНУКіМ, 2020. 
С. 214–221.
6. Вергунова Н. С. 
Sustainable design. 
Проектные подходы и 
направления развития 
/ Н. С. Вергунова // 
Мистецтвознавчі 
записки. – Випуск 38. 
– К.: Міленіум, 2020. 
С. 20–24.
Тези:
1. Вергунова Н. С., 
Савченко А. В., 
Брацыло Д. Д., 
Васильев Д. Д. 
Особенности 
применения цвета в 
гейм дизайне / The 
3rd International 
scientific and practical 
conference «Science 
and education: 
problems, prospects 
and innovations». 
December 2-4, 2020. 
SPC «Sci-conf.com.ua», 
Kyoto, Japan. 2020. - Р. 
242-246.
2. Мартиросова А. Р., 
Вергунова Н. С., 
Морская А. А. 
Использование 
мультимедийного 
дизайна в интернет-
рекламе / The XVIII 
International Science 
Conference «Research 
and development 
results». April 6-9, 
2021. SPC «Isg-
konf.com», Athens, 
Greece. 2021. - Р. 27-
32.
3. Вергунова Н. С., 
Мандрієвська А. С. 
Художньо-стилістичні 
рішення в game-



дизайні на прикладі 
Assassin's Creed Unity / 
The 3rd International 
scientific and practical 
conference 
«Innovations and 
prospects of world 
science» (November 4-
6, 2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. - Р. 629-
638.
4. Вергунова Н. С., 
Степаненко Є. С. 
Концепт-арт 
персонажів у Game-
дизайні / The 5th 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Theory 
and Practice of Science: 
Key Aspects» 
(November 7-8, 2021). 
Rome, Italy: Dana, 
2021 (Index 
Copernicus). - Р. 451-
458.
5. Вергунова Н. С., 
Панаріна В. Д. 
Стилістичні рішення 
стімпанку як жанру у 
Game-дизайні / The 
2nd International 
scientific and practical 
conference «Modern 
science: innovations 
and prospects» 
(November 7-9, 2021) 
SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 
2021. - Р. 569-574.
6. Вергунова Н. С., 
Шевченко К. С. 
Кастомізація у game-
дизайні: особливості 
та можливості / The 
5th International 
scientific and practical 
conference «Topical 
issues of modern 
science, society and 
education» (November 
28-30, 2021) SPC «Sci-
conf.com.ua», Kharkiv, 
Ukraine. 2021. P. 1255-
1259.

392244 Шевченко 
Кирило 
Сергійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Обласний 

комунальний 
заклад 

"Харківське 
художнє 

училище", рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

5.02020501 
образотворче 

мистецтво, 
Диплом 

бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2019, 

0 ОК 17 3D 
моделювання 
та CAD 
технології в 
дизайні

Монографія:
Вергунов, Сергій 3D-
моделювання як 
інструмент 
комп'ютерних 
технологій в дизайні 
України [Текст] : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, Л. 
Звенігородський . — 
[Б. м.] : LAP Lambert 
Academic Publishing, 
2021 . — 416 с.
Тези:
1. Морська О.О., 
Шевченко К.С. 
Keyshot як інструмент 
візуалізації у 3D-
моделюванні / The 
2nd International 
scientific and practical 
conference “Modern 
science: innovations 



спеціальність: 
6.020207 
дизайн, 
Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

022 Дизайн

and prospects” 
(November 7-9, 2021). 
Stockholm, Sweden: 
SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 
2021.P. 599-604.
2. Шевченко К.С. 
Ергономічні шаблони 
у 3D-моделюванні / 
The 4 th International 
scientific and practical 
conference 
“Innovations and 
prospects of world 
science” (December 1-3, 
2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. P. 863-
867.
3. Шевченко К.С. 
Проектна графіка у 
3D-моделюванні / The 
5th International 
scientific and practical 
conference «Topical 
issues of modern 
science, society and 
education» (November 
28-30, 2021) SPC «Sci-
conf.com.ua», Kharkiv, 
Ukraine. 2021. P. 1340-
1345. 
4. Шевченко К.С. 
Анімація у 3D-
моделюванні: 
інструменти KeyShot / 
The 3rd International 
scientific and practical 
conference “Modern 
science: innovations 
and prospects” 
(December 5-7, 2021) 
SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 
2021. P. 626-630.
5. Коляда І. І., 
Шевченко К. С. 
Інструменти 3d-
моделювання у 
дизайні: Blender The 
5th International 
scientific and practical 
conference “Science, 
innovations and 
education: problems 
and prospects” 
(December 8-10, 2021) 
CPN Publishing Group, 
Tokyo, Japan. 2021. P. 
680-684.
Твори дизайну:
1. Дизайн 
канцелярського 
органайзеру із 
використанням 
відходів виробництва 
каменю для фірми 
«Lamina», 2018.
2. Проєкт 
декоративної 
скульптури 
«Decomen», 2019.
3. Дизайн палетного 
дисплею для ТМ «Сто 
пудов» ТК 
«Проденерго», 2019.
4. Дизайн космічного 
житлового модуля 
«Starroom», 2020.
5. Проєкт дизайну 
світильнику 



«Calamary», 2020.
6. Проєкт дизайну 
комоду «PolyGeo», 
2020.
7. Проєкт дизайну 
світильнику «Tire», 
2020.
8. Проєкт дизайну 
графіну для напоїв 
«Хвиля», 2020.
9. Дизайн-проєкт 
набору чашок 
«Silhouette», 2020.
10. Морозюк Ю.В., 
Шевченко К.С. 
Дизайн зони 
коворгінгу для арх. 
корпусу ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова – 
креслення, 
візуалізації, 2021.
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Спілки дизайнерів 
України. Членський 
білет №2109 від 
25.11.2021 р.

363803 Морська 
Олександра 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.02020701 
дизайн

1 ОК 16 3D 
моделювання 
та CAD 
технології в 
дизайні

Монографія:
Вергунов, Сергій. 
Трансформаційне 
формоутворення в 
дизайні [Текст] : На 
прикладі 
транспортного засобу 
для людей с 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, О. 
Левадний . — [Б. м.] : 
LAP Lambert Academic 
Publishing, 2021 . — 
338 с.
Статті:
2. Морська О. О. 
Значення 3D 
моделювання та CAD 
технологій у 
професійній 
підготовці з дизайну / 
О. О. Морська, К. О. 
Жмурко, І. І. Коляда 
// Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 43. Том 2. С. 53-
61.
2. Савченко А. В. 
Концепції 
мультимедійного 
дизайну у міському 
середовищі / А. В. 
Савченко, І. І. Коляда, 
О. О. Морська, К. С. 



Шевченко, С. В. 
Вергунов // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 46. С. 88-94.
Тези:
1. Коляда І. І., Морська 
О. О. Методи і 
принципи 
біоморфного дизайну 
в сучасній дизайн-
освіті / Еволюція 
уявлень  в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє. 
Матеріали всеукр. 
наук.-техн. Інтернет-
конф. : збірник 
матеріалів. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – С. 
94-95.
2. Белостоцкая Н. Н., 
Коляда И. И., Морская 
А. А. Применение 
математических 
алгоритмов в дизайне 
/ The VII International 
scientific and practical 
conference “Science 
and education: 
problems, prospects 
and innovations ”. April 
1-3, 2021.  SPC “Sci-
conf.com.ua”, Kioto, 
Japan. 2021. - Р. 267-
274. 
3. Мартиросова А. Р., 
Вергунова Н. С., 
Морская А. А. 
Использование 
мультимедийного 
дизайна в интернет-
рекламе / The XVIII 
International Science 
Conference «Research 
and development 
results». April 6-9, 
2021. SPC «Isg-
konf.com», Athens, 
Greece. 2021. - Р. 27-
32.
4. Вергунов С. В., 
Звенігородський Л. А., 
Коляда І. І., 
Макаренко К. В., 
Морська О.О. 
Інноваційні процеси в 
дизайні. 
Електромобіль як 
об'єкт інноваційного 
дизайну / 8th 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Scientific 
Horizon in The Context 
of Social Crises». April 
11-12, 2021. 
Interconf.top. Tokyo, 
Japan. 2021. – Р. 644-
650.
5. Стонога Д. В., 
Морська О. О. 3D-
моделювання 
ювелірної пластики за 
допомогою 
компонентного меню 
t-spline, у просторі 
Gemvision Matrix / The 



V International 
scientific and practical 
conference “Modern 
directions of scientific 
reserch development”. 
October 28-30, 2021.  
SPC “Sci-conf.com.ua”, 
Chicago, USA. 2021. - P. 
654-658.
6. Стонога Д. В., 
Морська О. О. CAD 
візуалізація, як засіб 
розкриття дизайну 
ювелірних прикрас / 
The 3rd International 
scientific and practical 
conference 
«Innovations and 
prospects of world 
science» (November 4-
6, 2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. - Р. 670-
674.
7. Морська О. О., 
Шевченко К. С. 
KeyShot як інструмент 
візуалізації у 3D-
моделюванні / The II 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
science: innovations 
and prospects”. 
(November 7-9, 2021) 
SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 
2021. - P. 599-603.
Керівництво 
студенткою (Піонтек 
К.Р. гр. Дизайн 2020-
1) на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з дизайну, 
посіла II місце, 2021 р. 
(Протокол № 12 
засідання кафедри 
«ДОМ» від 15 лютого 
2021 р.).
Стажування: 
Проєктна компанія 
«Trident BIM», довідка 
№55 від 20.12.2021 р., 
тема – «3D 
моделювання в 
дизайні»., загальним 
обсягом 180 годин, 
наказ №15-02 від 
17.01.2022 р., звіт.
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Спілки дизайнерів 
України. Членський 
білет №2108 від 
25.11.2021 р.

309886 Коляда Ігор 
Ігорович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Донецький 
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технікум, рік 
закінчення: 
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спеціальність: 
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Архiтектура 
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Диплом 
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та CAD 
технології в 
дизайні

Стажування: Студія 
дизайну «Industrial 
Design International», 
довідка №19 від 
20.12.2021 р., тема – 
«Можливості CAD-
системи Autodesk 
Fusion 360 у 
проєктуванні об’єктів 
промислового 
дизайну»., загальним 
обсягом 180 годин, 
наказ №15-02 від 
17.01.2022 р., звіт



магістра, 
Харківська 
державна 
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дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 
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спеціальність: 

8.02020701 
дизайн
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1. Коляда І. І., Морська 
О.О Методи і 
принципи 
біоморфного дизайну 
в сучасній дизайн-
освіті / Еволюція 
уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє. 
Матеріали всеукр. 
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ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – С. 
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2. Белостоцкая Н.Н., 
Коляда И.И., Морская 
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/ The VII International 
scientific and practical 
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1-3, 2021.  SPC “Sci-
conf.com.ua”, Kioto, 
Japan. 2021. - Р. 267-
274.
3. Коляда І.І., Чирва 
А.Ю. Пост-екранні 
технології в нових 
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THEORIES AND 
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RESEARCH» Вінниця, 
UKR - Відень, AUT 
2021. P. 622-625
4. Коляда І. І., 
Нікітченко А.А. 
Технології доповненої 
реальності та CAD / 
Сучасні світові 
тенденції розвитку 
науки, освіти та 
технологій: збірник 
тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (11 
грудня 2021 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2021. С. 17-19.
5. Коляда І. І., 
Шевченко К. С. 
Інструменти 3d-
моделювання у 
дизайні: Blender The 
5th International 
scientific and practical 
conference “Science, 
innovations and 
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and prospects” 
(December 8-10, 2021) 
CPN Publishing Group, 
Tokyo, Japan. 2021. P. 
680-684.
Стаття: Морська О. О. 
Значення 3D 
моделювання та CAD 
технологій у 



професійній 
підготовці з дизайну / 
О. О. Морська, К. О. 
Жмурко, І. І. Коляда 
// Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
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Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 43. Том 2. С. 53-
61.
Керівництво 
студенткою 
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Участь у професійних 
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362775 Кондратьєв 
Андрій 
Валерійович

Завідувач 
кафедри, 
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Диплом 
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Статті:
1. V.E. Gaidachuk, A.V. 
Kondratiev, A.V. 
Chesnokov. Changes in 
the thermal and 
dimensional stability of 
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Mechanics of 
Composite Materials. 
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806.
2. A.V. Kondratiev, V.E. 
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Relationships between 
the ultimate strengths 
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tension. Mechanics of 
Composite Materials. – 
2019. 55, 2. P. 259 – 
266.
3. A.V. Kondratiev, О.O. 
Prontsevych 
Stabilization of 
physical-mechanical 
characteristics of 
honeycomb filler based 
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fabrication. Eastern-
European Journal of 
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Technologies. 2018. 5, 1 
(95). P. 71 – 77.
4. Kondratiev A., 
Slivinsky M. Method for 
determining the 
thickness of a binder 
layer at its non-uniform 
mass transfer inside the 
channel of a honeycomb 
filler made from 
polymeric paper. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. 
Vol. 6, No. 5 (96). – P. 
42 – 48.
5. Kondratiev A., 
Gaidachuk V. Weight-
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: навч. посіб. / В.В. 
Кириченко, В.Л. 
Кириченко, А.В. 
Кондратьєв, А.А. 
Царіцинський. – 
Харків : Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. 
Є. Жуковського 
«Харків. авіац. ін-т», 
2019. – 100 с.
2. Кириченко В.В., 
Кириченко В.Л., 
Кондратьев А.В., 
Царицынский А.А. 
Специальные разделы 
высшей математики и 
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Нац. аэрокосм. ун-т 
им. Н. Е. Жуковского 
«Харьков. авиац. ин-
т», 2019. – 104 с.

Навчальні посібники:
1. Проектирование 
элементов 
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конечно-элементной 
поддержки [Текст] : 
учеб. пособие / А.В. 
Кондратьев, В. В. 
Кириченко, А. А. 
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т», 2018. – 200 с.
2. Авиационные 
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им. Н. Е. Жуковского 
«Харьков. авиац. ин-
т», 2019. – 104 с.
4. Науково-дослідна 
робота студентів у 
ракетно-космічній 
галузі [Текст] : консп. 
лекцій / В. Є. 
Гайдачук, А. В. 
Кондратьєв, Т. П. 
Набокіна – Харків: 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського 
« Харків. авіац. ін-т», 
2020. – 104 с.
5. Основи надійності 
конструкцій літальних 
апаратів: навч. посіб. / 
Т.П. Набокіна, А.В. 
Кондратьєв, В.І. 
Парасюк. – Харків: 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського 
«Харк. авіац. ін-т», 
2021. – 112 с.
Наукове керівництво 
Майорова К. В. на 
тему «Проектування 
інтегральних 
тришарових 
авіаконструкцій з 
полімерних 
композиційних 
матеріалів» (диплом 
ДК №042254 від 
27.04.2017 р.,), 
спеціальність 05.07.02 
- проектування, 
виробництво і 
випробування 
літальних апаратів

1. Офіційний опонент 
на дисертацію 
Гладкого Е.Г. «Нові 
підходи до 
комплексного 
оцінювання польотної 
безпеки і надійності 
ракетно-космічних 
систем», подану на 
здобуття наукового 
ступеня
доктора технічних 
наук за спеціальністю 
05.07.02 – 
проектування, 
виробництво та 
випробування 
літальних апаратів 
2. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Ханеш 
Хуссейна "Метод 
зниження втулкових 



втрат штовхаючих 
повітряних гвинтів з 
дворядними лопатями 
малорозмірних 
БПЛА" подану на 
здобуття ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 134 – 
Авіаційна та ракетно-
космічна техніка 
3. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Кочанова В.Ю. 
«Метод розрахунку 
напружено-
деформованого стану 
та вибір 
конструктивних 
параметрів 
ілюмінаторів для 
засобів 
океанотехніки», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
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конструювання та 
будування суден

1. Член редакційної 
колегії наукових 
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технічні науки 
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метричної бази Web of 
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видання «Проблеми 
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технологічних рішень 
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1. Голова експертної 
комісії МОН щодо 
акредитаційної 
експертизи підготовки 
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інформаційні 
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ракетно-космічна 
техніка» у 



державному закладі 
вищої освіти 
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університет імені 
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Коледжі ракетно-
космічного 
машинобудування 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара (наказ 
МОН № 347-л від 
03.04.2018 р.)
4. Заступник голови 
секції Експертної ради 
МОН з експертизи 
проектів наукових 
робіт, науково-
технічних 
(експериментальних) 
розробок молодих 
вчених «Нові 
технології розвитку: 
транспортної системи, 
у тому числі 
розумний, зелений та 
інтегрований 
транспорт; ракетно-
космічної галузі, авіа- 
і суднобудування; 
озброєння та 
військової техніки; 
дослідження з 
найбільш важливих 
проблем ядерної 
фізики, радіофізики 
та астрономії».
5. Експерт секції 
Експертної ради МОН 
з експертизи проектів 
наукових робіт, 
науково-технічних 
(експериментальних) 



розробок молодих 
вчених «Нові 
матеріали та 
виробничі 
технології».
6. Експерт конкурсу з 
відбору проектів, що 
фінансуються за 
рахунок грантової 
підтримки 
Національного фонду 
досліджень України. 
7. Член експертної 
групи для проведення 
оцінювання 
ефективності 
діяльності закладів 
вищої освіти в частині 
провадження ними 
наукової (науково-
технічної) діяльності 
за науковим 
напрямом «Технічні 
науки» (наказ МОН 
№1111 від 07.09.2020 
р.).
8. Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитацій освітніх 
програм (додаток до 
реєстру експертів 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти від 
23.12.2019 р.)

Тези:
1. Kondratiev A., 
Gaidachuk V., 
Nabokina T. Analysis of 
flattening process 
parameters for the 
carbon composite 
material // Science, 
engineering and 
technology: global 
trends, problems and 
solutions: International 
scientific and practical 
conference. September 
25–26, 2020. Prague: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2020. – Р. 
– 106 – 111.
2. Кондратьєв А.В. 
Прогнозування 
ефективності 
композитних 
конструктивно-
технологічних рішень 
для будівельних 
конструкцій // 
Експлуатаційна та 
сервісна інженерія: 
тези доп. міжнарод. 
наук.-практич. конф. 
Харківський 
національний 
технічний університет 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка, 
Харків 15 – 16 жовтня 
2020. – Х., 2020. – C. 
171 – 172.
3. Кондращенко О. В., 



Ніколаєв О. П., 
Кондратьєв А. В. 
Контроль дисперсних 
властивостей 
порошкоподібних 
будівельних 
матеріалів // Теорія і 
методи будівельного 
матеріалознавства: 
матеріали VІ 
міжнарод. наук.-
практич. конф. 
Харківський 
національний 
університет 
будівництва та 
архітектури, Харків 5 
‒ 6 листопада 2020 р. 
– С. 86 – 89.
4. Кондратьєв А.В. 
Огляд і аналіз 
проблем розширення 
застосування в 
будівельних 
конструкціях 
полімерних 
композиційних 
матеріалів // 
Ефективні 
організаційно-
технологічні рішення 
та енергозберігаючі 
технології в 
будівництві: 
матеріали VІІІ 
міжнарод. наук.-
практич. конф. 
Харківський 
національний 
університет 
будівництва та 
архітектури, Харків 19 
‒ 20 листопада 2020 р. 
– С. 17.
5. Кондратьєв А.В., 
Гайдачук О.В., 
Царіцинський А.А., 
Набокіна Т.П. 
Моделювання 
формування 
композитних виробів 
на основі препрегів // 
Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС 2021: тези 
доповідей 16 
міжнарод. наук.-
практич. конф., НУ 
«Чернігівська 
політехніка», Чернігів 
28 червня – 01 липня 
2021 р. – C. 33 – 36. 

Член журі ХІV 
міського турніру юних 
винахідників і 
раціоналізаторів для 
учнів  9-11-х класів 
закладів загальної 
середньої освіти 
(наказу Департаменту 
освіти Харківської 
міської ради від 
30.09.2020 № 182)

Стажування:
1. Проходження 
підвищення 
кваліфікації в Центрі 
підвищення 



кваліфікації ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова з 
курсу «Теорія і 
практика роботи в 
«Moodle», свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
02071151/000069-20, 
тема – «Розрахунки на 
міцність елементів 
нетрадиційних 
енергоустановок», 
загальним обсягом 
120 годин.
2. Міжнародне 
стажування у 
Варненському 
вільному університеті 
імені Чорноризця 
Храбр, сертифікат №С 
– 10511 від 27.06.2021 
р., тема – «Інновації у 
сфері вищої, 
професійно – 
технічної та фахової 
передвищої освіти в 
умовах цифрової 
трансформації». 
загальним обсягом 30 
годин, наказ №690-
02, 13.09.2021 р.
3. Дистанційне 
стажування на 
платформі масових 
відкритих онлайн – 
курсів «Prometheus» 
Національного 
університету «Києво – 
Могилянська 
академія», загальним 
обсягом 30 годин 
(сертифікат від 
04.11.2021 р.), тема – 
«Наукова комунікація 
в цифрову епоху». 
Наказ №1053-02, 
03.12.2021 р.

Участь у професійних 
об’єднаннях:
1. Академік 
Національної 
Академії Наук Вищої 
Освіти України. 
Посвідчення ГО № 
034-19 від 25.06.2019 
р.
2. Член-кореспондент 
Інженерної академії 
України. Посвідчення 
№ 208 від 18.10.2019

392461 Вамболь 
Олексій 
Олександров
ич

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
аерокосмічний 

університет 
імені М.Є. 

Жуковського 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
1001 Авіація та 
космонавтика, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
аерокосмічний 

14 ОК 17 
Матеріали і 
технології в 
дизайні

Статті:
1. Vambol, O., 
Kondratiev, A., 
Purhina, S., Shevtsova, 
M. Determining the 
parameters for a 3D-
printing process using 
the fused deposition 
modeling in order to 
manufacture an article 
with the required 
structural parameters 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 2021, 
2(1-110), pp. 70–80.
2. Hu, Z., Vambol, O., 
Sun, S., & Zeng, Q. 
(2021). Development of 



університет ім. 
М.Є. 

Жуковського 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

090103 
Конструюванн

я та 
виробництво 

виробів із 
композиційних 

матеріалів, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
аерокосмічний 
університет ім. 

М. Є. 
Жуковського 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046657, 
виданий 

21.05.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034050, 
виданий 

25.01.2013

a topology optimization 
method for the design 
of composite lattice ring 
structures . Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, 4(1(112), 
6–13.
3. Zheng Hu, Oleksii 
Vambol, Shiping Sun. A 
hybrid multilevel 
method for 
simultaneous 
optimization design of 
topology and discrete 
fiber orientation, 
Composite Structures, 
Volume 266, 2021, 
113791, ISSN 0263-
8223
4. Hu, Z., Vambol, O. 
TOPOLOGICAL 
DESIGNING AND 
ANALYSIS OF THE 
COMPOSITE WING 
RIB / Hu, Z., Vambol, 
O. // Авіаційно-
космічна техніка і 
технологія. - 2020. - 
№ 6. - С. 4-14.
5. Акустическая 
эмиссия при 
испытании 
композитных 
материалов / С. А. 
Недосека, А. Я. 
Недосека, А. А. 
Вамболь, А. Н. 
Гурьянов [та др. ] // 
Техническая 
диагностика и 
неразрушающий 
контроль : Научно-
технический и 
производственный 
журнал / НАН 
Украины; ИЭС им. 
Е.О. Патона. - 2018. - 
№ 4. - С. 36-40.
Патенти:
1. Патент 123079 
Україна, МПК B64C 
39/00. Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
u201708211; заяв. 
07.08.2017; опубл. 
12.02.2018, Бюл. № 
3/2018.
2. Патент 125140 
України, МПК B64C 
39/00. Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
u201712930; заяв. 
26.12.2017; опубл. 
25.04.2018, Бюл. № 
8/2018.
3. Патент 127949 



Україна, МПК B64C 
39/00, F41H 3/00. 
Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
u201803079; заяв. 
26.03.2018; опубл. 
27.08.2018, Бюл. № 
16/2018.
4. Патент 131649 
Україна, МПК B64C 
39/00. Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № u 
20187887; заяв. 
16.07.2018; опубл. 
25.01.2019, Бюл. № 
2/2019.
5. Патент 135140 
Україна, МПК B64C 
39/00, F41H 3/00. 
Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов 
І.В.Василець В. О.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
a201811384; заяв. 
19.11.2018; опубл. 
25.06.2019, Бюл. № 
12/2019.
6. Патент 143938 
Україна, МПК B64C 
39/00, F41H 3/00. 
Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
u202000011; заяв. 
20.01.2020; опубл. 
25.08.2020, Бюл. № 
16/2020.
7. Патент 146245 
Україна, МПК B64C 
39/00. Безпілотний 
літальний апарат / 
Вамболь О.О., 
Калужинов І.В.; 
заявитель и 
патентообладатель 
Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». – № 
u202005175; заяв. 
11.08.2020; опубл. 
03.02.2021, Бюл. № 
5/2021.
Викладання 
навчальних дисциплін 
іноземною мовою:



1. Композитні 
матеріали і технології 
в архітектурі (68)

392241 Зінченко 
Андрій 
Георгійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Обласний 

комунальний 
заклад 

"Харківське 
художнє 

училище", рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
020208 

Образотворче 
мистецтво

0 ОК 18 
Професійна 
презентація 
дизайнера

Тези:
1. Зінченко А.Г. Fiverr 
як інструмент 
презентації дизайнера 
// The XII 
International Science 
Conference «Topical 
tendencies of science 
and practice», 
December 07 – 10, 
2021, Edmonton, 
Canada 2021. P. 50-54.
2. Зінченко А.Г. 
Використання Clip 
studio paint у 
професійній 
презентації дизайнера 
/ The XIII International 
Science Conference 
«Perspectives of 
development of science 
and practice», 
December 14 – 17, 
2021, Prague, Czech 
Republic. P. 43–46.
3. Морська О. О., 
Стонога Д. В., 
Зінченко А. Г.  
Професійна 
презентація 
дизайнера. 
Електронне портфоліо 
/ The VI International 
scientific and practical 
conference “Modern 
directions of scientific 
research development” 
(November 24-26, 
2021). Chicago, USA: 
BoScience Publisher, 
2021. - Р. 701-708  
4. Стонога Д. В., 
Зінченко А. Г. 
Актуальні тенденції у 
професійній 
презентації дизайнера 
через портфоліо / The 
4 th International 
scientific and practical 
conference 
“Innovations and 
prospects of world 
science” (December 1-3, 
2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. P. 858-
862.
5. Stonoga D., 
Zinchenko A. Analysis 
of online platforms for 
professional 
presentation designer 
by using method 
portfolio / The 5 th 
International scientific 
and practical 
conference «Topical 
issues of modern 
science, society and 
education» (November 
28-30, 2021) SPC 
«Sciconf.com.ua», 
Kharkiv, Ukraine. 2021. 
– P. 1246-1251.
Навчальний посібник:
Професійна 
презентація 
дизайнера : навч. 



посібник / С. В. 
Вергунов, О. О. 
Морська, А. Г. 
Зінченко, Д. В. 
Стонога ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
100 с.
Стаття: Стонога Д. В. 
Сучасні методи 
професійної 
презентації 
дизайнера. Портфоліо 
як основний метод 
презентації у дизайн-
просторі / Д. В. 
Стонога, А. Г. 
Зінченко, С. В. 
Вергунов // Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького дер- 
жавного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 43. Том 3. – C. 46-
51.
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Спілки дизайнерів 
України. Членський 
білет №2110 від 
25.11.2021 р.

363803 Морська 
Олександра 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.02020701 
дизайн

1 ОК 18 
Професійна 
презентація 
дизайнера

Навчальний посібник:
Професійна 
презентація 
дизайнера : навч. 
посібник / С. В. 
Вергунов, О. О. 
Морська, А. Г. 
Зінченко, Д. В. 
Стонога ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
100 с.
Тези:
1. Морська О. О. 
Портфоліо у 
професійній 
презентації дизайнера 
/ The IV International 
Scientific and Practical 
Conference 
«Experimental and 
Theoretical Research in 
Modern Science» 
(November 4-5, 2021). 
Kishinev, Moldova: 
Giperion Editura, 2021. 
- P. 304-309
2. Морська О. О. 
Креативне резюме 
дизайнера / The I 
International Scientific 
and Practical 



Conference «Scientific 
paradigm in the context 
of technologies and 
society development» 
(November 18-19, 
2021). Geneva, 
Switzerland: 
Protonique, 2021. - Р. 
590-597
3. Морська О. О. 
Резюме дизайнера на 
спеціалізованих 
електронних 
платформах  / О. 
Морська // The V 
International scientific 
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Gemvision Matrix / The 
5th International 
scientific and practical 
conference «Modern 
directions of scientific 
research development» 
(October 28-30, 2021) 
BoScience Publisher, 
Chicago, USA. 2021. - P. 
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prospects of world 
science» (November 4-
6, 2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. - Р. 624-
628.
3. Вергунов С. В., Ус К. 
А. Професійна 
презентація 
дизайнера. 
Комп’ютерні 
технології в 



професійній 
діяльності дизайнера 
/ 10th International 
Scientific and Practical 
Conference «Scientific 
Research in XXI 
Century» (November 
11-12, 
2021). Ottawa, Canada: 
Methuen Publishing 
House, 2021. - Р. 467-
471.
4. Вергунов С. В., 
Стреляная М. А. 
Портфолио дизайнера 
как форма успешной 
самопрезентации / 
Trends of development 
modern science and 
practice. Abstracts of IX 
International Scientific 
and Practical 
Conference. Stockholm, 
Sweden. 2021. Р. 62-65.
5. Вергунов С. В., 
Морська О. О., 
Стонога Д. В. 
Професійна 
презентація 
дизайнера. Друковане 
портфоліо / С. 
Вергунов, О. Морська, 
Д. Стонога // The V 
International scientific 
and practical 
conference 
“International scientific 
innovations in human 
life” (November 17-19, 
2021). Manchester, 
United Kingdom: 
Cognum Publishing 
House, 2021. - Р. 564-
573
Керівництво 
студенткою (Жмурко 
К.О. гр. Дизайн 2019-
1) на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з дизайну, 
посіла IІ місце, 2020 
р. (Протокол № 12 
засідання кафедри 
«ДОМ» від 3 лютого 
2020 р.).
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Національної спілки 
художників України. 
Посвідчення №6871 
від 23.10.2018 р.

227552 Вергунов 
Сергій 
Віталійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064820, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025364, 
виданий 

01.07.2011

35 ПП 15 
Мультимедійні 
технології в 
дизайні 

Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут,
рік закінчення 1988, 
спеціальність: 
7.02020701 
Промислове 
мистецтво.
Стажування: 
Виробниче 
підприємство 
«KUBIS», довідка 
№2910 від 20.12.2021 
р., тема – «Засоби 
мультимедійного 



дизайну у 
виробничому циклі 
підприємства 
KUBIS»., загальним 
обсягом 180 годин, 
наказ №15-02 від 
17.01.2022 р., звіт.
Стаття:
Савченко А. В. 
Концепції 
мультимедійного 
дизайну у міському 
середовищі / А. В. 
Савченко, І. І. Коляда, 
О. О. Морська, К. С. 
Шевченко, С. В. 
Вергунов // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 46. С. 88-94.
Тези:
1. Вергунова Н. С. 
Концепція цифрового 
морфогенезу в 
дизайні. 
Емергентність та 
самоорганізація.  / Н. 
С. Вергунова, С. В. 
Вергунов // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв. – 
К.: ІДЕЯ-ПРИНТ, 
2019. №3. С. 226–231.
2. Вергунов С. В., 
Солодухіна Е. І. 
Мультимедійні 
технології в дизайні. 
Особливості 
застосування 
мультимедійних 
технологій для 
картографічного 
моделювання / 5th 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Global and 
Regional Aspects of 
Sustainable 
Development» (October 
25-26, 2021). 
Copenhagen, Denmark: 
Berlitz Forlag, 2021. - Р. 
235-241.
3. Вергунов С. В., 
Гданская Е. В. 
Мультимедийные 
технологии в дизайне. 
Инструмент Canva 
/10th International 
Scientific and Practical 
Conference «Scientific 
Research in XXI 
Century» (November 
11-12, 2021). Ottawa, 
Canada: Methuen 
Publishing House, 
2021. - Р. 461-466.
4. Вергунов С. В. К 
вопросу о 
мультимедийных 
технологиях в 
дизайне. 
Интегрированный 
набор приложений 
«Adobe spark» / 
Trends of development 
modern science and 
practice. Abstracts of IX 
International Scientific 



and Practical 
Conference. Stockholm, 
Sweden. 2021. Р. 57-61.
5. Вергунов С.В., 
Шевченко К.С., 
Черевкова Х.Р. До 
питання про 
мультимедійні 
технології у дизайні. 
Онлайн-сервіс 
«Figma»./ The 5th 
International scientific 
and practical 
conference 
“International scientific 
innovations in human 
life” (November 17-19, 
2021) Cognum 
Publishing House, 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. Р.574-
580.
Наукове керівництво 
Сосницького Ю.О. на 
тему «Особливості 
організації дизайн-
об’єктів 
інформаційно-
комунікативного 
середовища сучасного 
міста (на прикладі м. 
Харків)» (диплом ДК 
№055993 від 
26.02.2020 р.), 
спеціальність 17.00.07 
– дизайн

392244 Шевченко 
Кирило 
Сергійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Обласний 

комунальний 
заклад 

"Харківське 
художнє 

училище", рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

5.02020501 
образотворче 

мистецтво, 
Диплом 

бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

6.020207 
дизайн, 
Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

022 Дизайн

0 ПП 15 
Мультимедійні 
технології в 
дизайні 

Тези:
1. Шевченко К.С. 
Мультимедійний 
дизайн як інструмент 
створення індикації / 
Сучасні світові 
тенденції розвитку 
науки, освіти та 
технологій: збірник 
тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (19 
жовтня 2021 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2021. Ч. 2. –  С. 46-47.
2. Шевченко К.С. 
Технологія motion 
capture як засіб 
виразності у 
мультимедійному 
дизайні / The 5th 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
scientific research: 
achievements, 
innovations and 
development prospects” 
(October 24-26, 2021) 
MDPC Publishing, 
Berlin, Germany. 2021.  
Р. 470 - 475.
3. Шевченко К.С. Роль 
сценарію у 
мультимедійному 
дизайні / The 4th 
International scientific 
and practical 
conference “Topical 
issues of modern 
science, society and 
education” (November 
1-3, 2021) SPC 
“Sciconf.com.ua”, 



Kharkiv, Ukraine. 2021. 
P 1003 - 1007.
4. Вергунов С.В., 
Шевченко К.С., 
Черевкова Х.Р. До 
питання про 
мультимедійні 
технології у дизайні. 
Онлайн-сервіс 
«Figma» / The 5th 
International scientific 
and practical 
conference 
“International scientific 
innovations in human 
life” (November 17-19, 
2021) Cognum 
Publishing House, 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. Р.574-
580.
5. Шевченко К. С. 
Мультмедійний 
дизайн як синтез 
художніх практик / 
The 6th International 
scientific and practical 
conference “Modern 
scientific research: 
achievements, 
innovations and 
development prospects” 
(November 21-23, 
2021) MDPC 
Publishing, Berlin, 
Germany. 2021. Р.601-
606.
Стажування: 
Поліграфічне 
підприємство ТОВ 
«БОРД», довідка №27 
від 20.12.2021 р., тема 
– «Засоби 
мультимедійного 
дизайну у формуванні 
презентаційних 
матеріалів в ТОВ 
«БОРД»., загальним 
обсягом 180 годин, 
наказ №15-02 від 
17.01.2022 р., звіт
Стаття:
Савченко А. В. 
Концепції 
мультимедійного 
дизайну у міському 
середовищі / А. В. 
Савченко, І. І. Коляда, 
О. О. Морська, К. С. 
Шевченко, С. В. 
Вергунов // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 46. С. 88-94.
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Спілки дизайнерів 
України. Членський 
білет №2109 від 
25.11.2021 р.

273595 Звенігородсь
кий Леонід 
Анатолійови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

32 ПП 16 Дизайн 
упаковки

Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення 1985, 
спеціальність: 
7.02020701 



Промислове 
мистецтво.
Надання наукового та 
науково-практичного 
консультування з 
питань виробничої 
діяльності ТОВ 
«БОРД» м.Харків, в 
проектуванні 
оригінал-конструкцій 
упаковок з картону, з 
урахуванням 
специфіки 
поліграфічного 
створення упаковок 
що виробляє ТОВ 
«БОРД». ДОГОВІР 
про співпрацю № 7/16 
від 17 вересня 2018 р., 
термін дії договору до 
17 вересня 2023 року.
Стажування: ТОВ ДА 
«Футура-прінт», за 
темою «Сучасні 
дизайн-графічні 
тенденції упаковки, в 
комунікативному 
просторі України.  
Розробка бренду 
кондитерського 
підприємства», наказ 
№ 29-02 – від 
21.01.2020, звіт
Керівництво 
студенткою (Салдан 
К.Д. гр. Дизайн 2019-
1) на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з дизайну, 
посіла III місце, 2020 
р. (Протокол № 12 
засідання кафедри 
«ДОМ» від 3 лютого 
2020 р.).
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Спілки дизайнерів 
України. Членський 
білет № 0445 з 1989 р.

309976 Бойко 
Світлана 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

25 ОК 1 Іноземна 
мова за 
професійним 
спрямуванням

Статті:
1. Petchenko G.O., 
Boiko S.M., The 
influence of X-
irradiated to dose 1057 
R LiF crystals' tooling 
on their optical 
descriptions,2018, 
Problems of Atomic 
Science and 
Technology, №114(2), 
с.40-43 
2. Petchenko О.M., 
Petchenko G.О., Boiko 
S.M., Study of dynamic 
drag of dislocations in 
КСl crystals with 
impurities and different 
dislocation 
structure,2021, 
Problems of Atomic 
Science and 
Technology, №132(2), 
С.51-54 
3. Petchenko О.M., 
Petchenk G.О., Bezugly 
A.V., Boiko S.M., 
Application of acoustic 
pulse echo-method for 
the investigation of 



dynamic and structural 
dyslocation 
characteristics of 
crystals,2021, Problems 
of Atomic Science and 
Technology, №132(2), 
с.142-148 
4. Petchenko O.M., 
Petchenko G.O., Boiko 
S.M., The influence of 
X-ray irradiation on 
elastic, dynamical and 
structural 
characteristics of 
strained LiF 
crystals,2018, Problems 
of Atomic Science and 
Technology, №114(2) 
с.25-28 
5. Petchenko O.M., 
Petchenko G.O., Boiko 
S.M., Empirical 
regularities of change in 
dynamic, acoustic, 
structural, optical and 
colorimetric 
characteristics of ionic 
crystals with debye 
temperature,2018, 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics, 
№10(5), 05022
6. Petchenko O.M., 
Petchenko G.O., Boiko 
S.M., The competition 
of mott and frideel type 
stoppers as the main 
blocking mechanisms in 
mobile dislocations of 
kbr crystals,2018, 
Problems of Atomic 
Science and 
Technology, №117(5), 
с.24-28
7. Petchenko O.M., 
Petchenko G.O., Boiko 
S.M., The main results’ 
overview obtained by 
the method of 
amplitude-independent 
internal friction on 
metals and ionic 
crystals,2019, Problems 
of Atomic Science and 
Technology, 120, 2, 39, 
49
8. Petchenko M., 
Petchenko G.O., Boiko 
S.M., Litvinenko A.S., 
Kolyada O.Y., The 
dislocation unpinning 
from stoppers in KBr 
single crystals caused 
by elastic stresses and 
temperature,2019, 
Problems of Atomic 
Science and 
Technology, 120, 2,, 20, 
24,
9. Petchenko O.M., 
Petchenko G.O., Boiko 
S.M., Litvinenko A.S., 
The effect of X-ray 
irradiation on 
ultrasound attenuation 
and velocity in LiF 
single crystals,2019, 
Functional Materials, 
№26(1), стор. 48-53 
10 Petchenko O.M., 
Petchenko G.O., Boiko 



S.M., Bezugly A.V., 
Analysis of the dynamic 
and structural 
characteristics' 
behavior in NaCl single 
crystals pre-deformed 
and Kh-ray 
irradiated,2020, 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics, 
№12(3), номер статті 
03040
11 Petchenko O.M., 
Petchenko G.О., Boiko 
S.М., Bezugly A.V., 
Optical and 
colorimetrical 
characteristics of 
strained LiF crystals 
under X-ray 
irradiation,2020, 
Problems of Atomic 
Science and 
Technology, № 126(2), 
стор. 60-63, 
12 Petchenko О.M., 
Petchenko G.О., Boiko 
S.M., Litvinenko А.S., 
The study of the 
influence of X-ray 
irradiation on 
dislocation 
characteristics in LiF 
crystals, 2021, 
Problems of Atomic 
Science and 
Technology, №135(5), 
стор. 21-25 
Тези:
1. Levchenko N., 
Liamprekht O., 
Zosimova O., 
Varenikova O., Boiko S. 
Emblematic Literature 
as a Form of Biblical 
Hermeneutics // 
Amazonia Investigo. 
Volume 9. Issue 32. 
Florencia: Universidad 
de la Amazonia, 2020. 
P. 61–69.
2. Svitlana Boiko. 
Female Images in 
European Baroque 
Poetry (Based on the 
Verses of Ivan 
Velychkovsky, Danylo 
Bratkovsky, Robert 
Herrick, and Andrew 
Marvell) // Studia 
Polsko-Ukraińskie.- 
2020.- № 7.- P. 30-37.
3. Бойко С.М. 
Епіграми Івана 
Величковського в 
контексті принципів 
європейського 
літературного бароко 
// Мова і культура.–
2019.– Вип.22, том 4 
(199).– с. 260–271.
4. Бойко С. 
Європейські поетики 
та емблематичні 
тексти як художньо-
теоретичні підвалини 
української барокової 
епіграми // 
Літературознавчий 
дискурс від бароко до 
постмодерну: 



Колективна 
монографія / 
Упорядник та 
науковий редактор Н. 
Левченко. Київ – 
Люблін – Харків. 
2020. 607 с.  С. 149 – 
157.
5. Petchenko O.M., 
Petchenko G.О., 
Bezugly A.V., Boiko 
S.M. Application Of 
Acoustic Pulse Echo-
Method For The 
Investigation Of 
Dynamic And 
Structural Dyslocation 
Characteristics Of 
Crystals // Problems of 
atomic science and 
technology. – 2021.– 
№ 2(132).- P. 142-148. 
Участь у професійних 
обєднаннях: 
Членкиня  
Української філії 
Міжнародного 
об’єднання  
викладачів 
англійської мови 
TESOL – Україна. 
Сертифікат № 21434г.
Стажування: 
Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені Г.С. 
Сковороди, тема- 
Особливості 
викладання усного та 
писемного мовлення 
(англ.мова) для 
студентів-філологів, 
наказ №930-
02,15.10.2019 р., звіт
Кваліфікація: 
Полтавський 
державний 
педагогічний інститут 
імені В.Г. Короленка, 
1995 р., спеціальність 
"Українська мова і 
література, англійська 
мова". Захист 
6.05.2021 р. 
дисертаційної роботи 
(спеціальність 
10.01.01) за темою 
“Барокова Епіграма 
Івана Величковського: 
Жанрово-Стильовий 
Аспект” на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.15 у 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка.

273595 Звенігородсь
кий Леонід 
Анатолійови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

32 ОК 14 
Проєктування

Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення 1985, 
спеціальність: 
7.02020701 
Промислове 
мистецтво.
Статті:



1. Солодухіна Е. І. 
Концепції дизайну 
візуальних 
комунікацій у 
міському середовищі / 
Е. І. Солодухіна, Л. А. 
Звенігородський, А. Г. 
Зінченко, В. А. Голіус, 
О. М. Левадний // 
Вісник Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 46. С. 80-87.
2. Голіус В. А. 
Історичний та 
термінологічний 
аспект еволюції 
символіки товарних 
знаків/ В. А. Голіус, 
Л.А. Звенігородський, 
О. М. Левадний // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького дер- 
жавного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 43. Том 1. – C. 71-
77.
Твори дизайну:
1. Серія фірмових 
упаковок  цукерок 
«Вінницькі ласощі». 
Кондитерська 
фабрика м. Вінниця 
2018-2021 рік.
2. Серія фірмових 
упаковок «КОЗУБ». м. 
Полтава 2014-2020 
рік.
3. Упаковка цукерок 
«Курочка ряба». 
Кондитерська 
фабрика м. Вінниця. 
2018 рік.
4. Фірмові упаковки 
екоснеків «ВайФрут». 
м.Харків 2020-2021 
рік.
5. Серія фірмових 
упаковок  цукерок  та 
тортів «КраснийМаг». 
м.Харків 2014-2021 
рік
6. Серія фірмових 
упаковок  ефірної олії  
«АРОМА». м. Одеса 
2020-2021 рік.
7. Серія фірмових 
упаковок  тортів 
«РОСТ». м.Харків 
мережа супермаркетів 
«Рост» 2018-2020 рік
8. Серія фірмових 
упаковок та рекламної 
продукції  
«Новожанівський 
мясокомбінат». 
м.Харків 2014-2021 
рік



9. Серія фірмових 
тортів «Престиж». 
ТОВ «Престіж-М» 
м.Харків 2014-2021 
рік.
10. Серія фірмових 
упаковок  цукерок  
«Балу». м.Харків 
2018-2021 рік.
11. Серія фірмових 
упаковок  фіто чаїв. 
м.Харків 2018-2021 
рік.
12. Йогурти 
«LokoMoko» 2018-
2021 рік.
Тези:
1. Михальова, Я. В. и 
Звенигородський, Л. 
А. Дизайн в 
кибермедицине на 
примере конструкции 
протезов / Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Еволюція уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє». – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
С. 104 – 106.
2. Нарижная, И. В. и 
Звенигородский, Л. А. 
Дизайн в 
производстве 
кондитерских 
изделий / Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Еволюція уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє». – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
С. 108 – 109.
3. Ярова, В.С. и 
Звенігородський, Л.А. 
Міжнародна дизайн-
акція «ВХУТЕМАС. 
ВАСИЛЬ ЄРМИЛОВ. 
3D»: Теоретичні 
засади та практичне 
значення у 
навчальному процесі / 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Еволюція уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє». – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
С. 228 – 229.
4. Вергунов С. В., 
Звенігородський Л. А., 
Коляда І. І., 
Макаренко К. В., 
Морська О.О. 
Інноваційні процеси в 
дизайні. 
Електромобіль як 
об'єкт інноваційного 
дизайну / 8th 
International Scientific 
and Practical 



Conference «Scientific 
Horizon in The Context 
of Social Crises». April 
11-12, 2021. 
Interconf.top. Tokyo, 
Japan. 2021. – Р. 644-
650.
5. Нестеренко М. С., 
Титова Т. А., Салдан 
К. Д., Панарина В. Д., 
Звенигородский Л. А. 
Дизайн в 
киноиндустрии. 
Аспект создания 
образов / The XI 
International Scientific 
and Practical 
Conference “World of 
science and 
innovation”. June 4-6, 
2021. SPC “Sci-
conf.com.ua”, London, 
United Kingdom. 2021. 
- Р. 759-771.
Керівництво 
студенткою (Єремєєва 
В.М. гр. Дизайн 2020-
1) на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з дизайну, 
посіла I місце, 2021 р. 
(Протокол № 12 
засідання кафедри 
«ДОМ» від 15 лютого 
2021 р.).
Досвід практичної 
роботи: З 2003 року - 
теперішній час, 
засновник, арт-
директор, ТОВ 
«ФУТУРА-ПРІНТ». 
Установчий договір, 
про створення та 
діяльність. 
Посвідчення о 
реєстрації №1013 від 
01 лютого 2003р. 
Україна, м. Харків.

392241 Зінченко 
Андрій 
Георгійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Обласний 

комунальний 
заклад 

"Харківське 
художнє 

училище", рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
020208 

Образотворче 
мистецтво

0 ОК 9 
Проєктно-
графічне 
моделювання

Стажування: 
Виробниче 
підприємство 
«KUBIS», довідка 
№2911 від 20.12.2021 
р., тема – «Засоби 
проєктно-графічного 
моделювання у 
практичній діяльності 
дизайнера»., 
загальним обсягом 
180 годин, наказ №15-
02 від 17.01.2022 р., 
звіт.
Тези:
1. Зінченко А. Г. 
Проєктно-графічне 
моделювання. Чому 
сучасні дизайнери 
обирають комп'ютерні 
технології // The 2nd 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
science: innovations 
and prospects” 
(November 7-9, 2021) 
SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 
2021. P. 588-592.
2. Зінченко А. Г. 
Використання 



комп'ютерних 
технолігій у проєктно-
графічному 
моделюванні // The 
3rd International 
scientific and practical 
conference 
«Innovations and 
prospects of world 
science» (November 4-
6, 2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. P. 651-
656.
3. Зінченко А. Г. 
Традиційні техніки у 
проєктно-графічному 
моделюванні // The 
4th International 
scientific and practical 
conference “Science, 
innovations and 
education: problems 
and prospects” 
(November 10-12, 
2021) CPN Publishing 
Group, Tokyo, Japan. 
2021. P. 514-521.
4. Коломиец В. А., 
Зинченко А. Г., 
Звенигородский Л. А. 
Этапы выполнения 
рисунка для задания 
«Графическое 
моделирование 
поверхности 
геометрических тел с 
разными цвето-
фактурными 
характеристиками и 
материалами на 
примере натюрморта 
/ “International 
scientific innovations in 
human life”, 
Proceedings of the 5th 
International scientific 
and practical 
conference. Cognum 
Publishing House. 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. P 599-
606.
5. Коломієць В.О., 
Зінченко А.Г., 
Морозюк Ю.В. Этапы 
выполнения задания 
«Графическое 
(каркасное) 
построение "простых" 
геометрических фигур 
в пространстве» / 
Modern scientific 
research: achievements, 
innovations and 
development prospects. 
Proceedings of the 5th 
International scientific 
and practical 
conference. MDPC 
Publishing. Berlin, 
Germany. 2021. Pp. 
569-577. 
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Спілки дизайнерів 
України. Членський 
білет №2110 від 
25.11.2021 р.

273595 Звенігородсь Старший Навчально- 32 ОК 9 Кваліфікація: Диплом 



кий Леонід 
Анатолійови
ч

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Проєктно-
графічне 
моделювання

спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут,
рік закінчення 1985, 
спеціальність: 
7.02020701 
Промислове 
мистецтво.
Монографія:
Вергунов, Сергій 3D-
моделювання як 
інструмент 
комп'ютерних 
технологій в дизайні 
України [Текст] : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, Л. 
Звенігородський . — 
[Б. м.] : LAP Lambert 
Academic Publishing, 
2021 . — 416 с.
Тези:
1. Звенігородський Л. 
А. Генезис графічного 
дизайну етикетки як 
елемента проектно-
графічної культури в 
кінці XIX - початку XX 
століття / The 2nd 
International scientific 
and practical 
conference 
“Innovations and 
prospects of world 
science” (October 6-8, 
2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. Р. 395-
400.
2. Звенігородський Л. 
А. Проектно-графічне 
моделювання: 
сучасний стан і 
перспективи розвитку 
/ The 2 nd 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
science: innovations 
and prospects” 
(November 7-9, 2021) 
SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 
2021. - Р. 582-587.
3. Коломиец В. А., 
Зинченко А. Г., 
Звенигородский Л. А. 
Этапы выполнения 
рисунка для задания 
«Графическое 
моделирование 
поверхности 
геометрических тел с 
разными цвето-
фактурными 
характеристиками и 
материалами на 
примере натюрморта 
/ “International 
scientific innovations in 
human life”, 
Proceedings of the 5th 
International scientific 
and practical 
conference. Cognum 
Publishing House. 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. P 599-



606.
4. Звенігородський Л. 
А., Єремєєва В. М. 
Матеріали та 
приладдя у проектно-
графічному 
моделюванні / The 4 
th International 
scientific and practical 
conference 
“Innovations and 
prospects of world 
science” (December 1-3, 
2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. P. 840-
846.
5. Звенігородський Л. 
А., Діковська Д. С. 
Sketching. 
Образотворча техніка 
при роботі аквареллю 
в проектно-графічном 
моделюванні / 4th 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Recent 
Scientific Investigation» 
(December 11-12, 2021). 
Oslo, Norway: Dagens 
næringsliv forlag, 2021. 
– Р. 481-489.
Стажування:
Поліграфічне 
підприємство ТОВ 
«БОРД», довідка №17 
від 20.12.2021 р., тема 
– «Проєктно-графічне 
моделювання у 
дизайні об’єктів 
поліграфічної 
промисловості»., 
загальним обсягом 
180 годин, наказ №15-
02 від 17.01.2022 р., 
звіт.

392243 Коломієць 
Вікторія 
Олексіївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

022 Дизайн

0 ОК 8 Основи 
формоутворен
ня

Статті:
1. Жмурко К. О. Вплив 
матеріалів і 
технологій 
виробництва на 
формоутворення в 
дизайні на прикладі 
шахів / К. О. Жмурко, 
Ю. В. Морозюк, А. Г. 
Зінченко, О. М. 
Левадний, В. О. 
Коломієць // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 45. С. 99-104.
2. Ус К. А. Концепції 
промислового 
дизайну у міському 
середовищі / К. А. Ус, 
Д. В. Стонога, Ю. В. 
Морозюк, В. О. 
Коломієць, Н. С. 
Вергунова // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 47. С. 39-45.
Твори дизайну:
1. Дизайн-проєкт 
предмету меблів 
«Cosmo», 2019.
2. Дизайн-проєкт 
карманного ліхтарика 
«Gekkon», 2020.



3. Дизайн 
велопарковки 
«Пташка», 2020.
4. Дизайн 
подарункового набору 
«Cosmo flowers», 2021.
5. Проєкт дизайну 
світильника 
«Геометрія начал», 
2021.
6. Дизайн-проєкт 
дверей «Geometry», 
2021.
7. Проєкт дизайну 
інтер’єру магазину 
молочної продукції 
«Агромол», м. Харків, 
вул. Гіршмана, 2021. 
Навчальний посібник:
Основи 
формоутворення : 
навч. посібник / [С. В. 
Вергунов, Н. С. 
Вергунова, Л. А. 
Звенігородський та 
ін.] ; Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 124 
с.
Тези:
1. Коломиец В.А. 
Техника «Кумико». Ее 
применение в дизайне 
интерьеров. 
Тренировочные 
упражнения в этой 
технике // The XII 
International Science 
Conference «Topical 
tendencies of science 
and practice», 
December 07 – 10, 
2021, Edmonton, 
Canada 2021. P. 64-70. 
2. Коломієц В. О., 
Зінченко А. Г. Історія 
формоутворення 
колісного трактора як 
об’єкта дизайн-
проектування. Сучасні 
тенденції в дизайні 
тракторів / The 5th 
International scientific 
and practical 
conference “Science, 
innovations and 
education: problems 
and prospects” 
(December 8-10, 2021) 
CPN Publishing Group, 
Tokyo, Japan. 2021. P. 
670-679.
3. Коломієц В. О., 
Зінченко А. Г. 
Чинники 
формоутворення в 
дизайні сучасних 
колісних тракторів / 
The 6th International 
scientific and practical 
conference ―Topical 
issues of modern 
science, society and 
educationǁ (December 
26-28, 2021) SPC―Sci-
conf.com.ua, Kharkiv, 
Ukraine. 2021. P. 1050-
1061.
4. Коломиец В.А. 



Принципы 
формообразования 
полицейских 
автомобилей класса 
PPV / The I 
International Scientific 
and Practical 
Conference «The latest 
problems of modern 
science and practice», 
January 11 – 14, 2022, 
Boston, USA. P. 59-62.
5. Коломиец В. 
Возможности 
применения вантовых 
конструкций в 
архитектуре и дизайне 
на основе задания 
«вантово-натяжные 
(мембранные) 
конструкции» / The II 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Modern 
trends of scientific 
development», January 
18 – 21, 2022, 
Vancouver, Canada P. 
41-43.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Національної 
спілки художників 
України. Посвідчення 
№6889 від 23.10.2018 
р.

361911 Морозюк 
Юрій 
Володимиро
вич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

3 ОК 8 Основи 
формоутворен
ня

Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут,
рік закінчення 1992, 
спеціальність: 
7.02020701 
Промислове 
мистецтво.
Монографія:
Вергунов, Сергій. 
Трансформаційне 
формоутворення в 
дизайні [Текст] : На 
прикладі 
транспортного засобу 
для людей с 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, О. 
Левадний . — [Б. м.] : 
LAP Lambert Academic 
Publishing, 2021 . — 
338 с.
Тези:
1. Морозюк Ю.В., 
Алексеенко А. В., 
Бабенко Е.В., 
Гордиенко Н.Ю., 
Левковская А.В. 
Современное 
формообразование 
шахматных фигур / 
The 3rd International 
scientific and practical 
conference “Priority 
directions of science 
and technology 



development”. 
November 22-24, 2020. 
SPC “Sci-conf.com.ua”, 
Kyiv, Ukraine. 2020. - 
Р. 872-877.
2. Морозюк Ю.В., 
Алексеенко А. В., 
Бабенко Е.В., 
Гордиенко Н.Ю., 
Левковская А.В. 
Формообразование 
шахматных фигур во 
временной 
ретроспективе / The 
3rd International 
scientific and practical 
conference “Priority 
directions of science 
and technology 
development”. 
November 22-24, 2020. 
SPC “Sci-conf.com.ua”, 
Kyiv, Ukraine. 2020. - 
Р. 878-882.
3. Морозюк Ю.В., 
Алексеенко А. В., 
Бабенко Е.В., 
Гордиенко Н.Ю., 
Левковская А.В. 
Тенденция в дизайне 
шахматных фигур / 
The 3rd International 
scientific and practical 
conference “Priority 
directions of science 
and technology 
development”. 
November 22-24, 2020. 
SPC “Sci-conf.com.ua”, 
Kyiv, Ukraine. 2020. - 
Р. 883-892.
4. Морозюк Ю.В., 
Морская А.А., 
Малиновская Д.С., 
Гордиенко Н.Ю. 
Стилистика дизайна 
шахматных фигур от 
изобретения до 
нашего времени / The 
1st International 
scientific and practical 
conference “Results of 
modern scientific 
research and 
development”. April 4-
6, 2021. SPC “Sci-
conf.com.ua”, Madrid, 
Spain. 2021. - Р. 390-
397.
5. Морозюк Ю.В., 
Алексеенко А. В., 
Малиновская Д.С., 
Гордиенко Н.Ю. 
Тенденции в дизайне 
шахматных фигур / 
The 9th International 
scientific and practical 
conference “ 
Fundamental and 
applied research in the 
modern world”. April 
14-16, 2020. SPC “Sci-
conf.com.ua”, Boston, 
USA. 2021. - Р. 450-
455.
6. Жмурко К. О. Вплив 
матеріалів і 
технологій 
виробництва на 
формоутворення в 
дизайні на прикладі 



шахів / К. О. Жмурко, 
Ю. В. Морозюк, А. Г. 
Зінченко, О. М. 
Левадний, В. О. 
Коломієць // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 45. С. 99-104.
Навчальний посібник:
Основи 
формоутворення : 
навч. посібник / [С. В. 
Вергунов, Н. С. 
Вергунова, Л. А. 
Звенігородський та 
ін.] ; Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 124 
с.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Спілки 
дизайнерів 
України.Членський 
білет №0452 з 1993р.

392241 Зінченко 
Андрій 
Георгійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Обласний 

комунальний 
заклад 

"Харківське 
художнє 

училище", рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
020208 

Образотворче 
мистецтво

0 ОК 8 Основи 
формоутворен
ня

Статті:
1. Зінченко А. Г. 
Піктограма. 
Історіографічний 
аспект та сучасний 
розвиток / А. Г. 
Зінченко, В. А. Голіус, 
О. М. Левадний // 
Вісник КНУКіМ. 
Серія: 
мистецтвознавство. – 
Випуск 45. – К.: Видав. 
центр КНУКіМ, 2021. 
С. 11–17.
2. Вергунова Н. С. 
Візуальна навігація в 
інфраструктурі 
громадського 
транспорту міста 
Харкова / Н. С. 
Вергунова, В. А. 
Голіус, А. Г. Зінченко 
// Комунальне 
господарство міст. 
Серія: архітектура. – 
№3 (163). – Х.: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. С. 83–
87.
3. Левадний О. М. 
Маскот: естетична 
парадигма в контексті 
історіографії / О. М. 
Левадний, В. А. 
Голіус, А. Г. Зінченко 
// Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького дер- 
жавного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 41. Том 2. С. 62–



68.
4. Голіус В. А. Сучасні 
тенденції в дизайні 
брендування 
територій/ В. А. 
Голіус, А. Г. Зінченко, 
О. М. Левадний // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 42. Том 1. – С. 
74–79.
5. Жмурко К. О. Вплив 
матеріалів і 
технологій 
виробництва на 
формоутворення в 
дизайні на прикладі 
шахів / К. О. Жмурко, 
Ю. В. Морозюк, А. Г. 
Зінченко, О. М. 
Левадний, В. О. 
Коломієць // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 45. С. 99-104.
https://d3d.kname.edu.
ua/images/Files/Public
ation_Zhmurko.pdf
6. Солодухіна Е. І. 
Концепції дизайну 
візуальних 
комунікацій у 
міському середовищі / 
Е. І. Солодухіна, Л. А. 
Звенігородський, А. Г. 
Зінченко, В. А. Голіус, 
О. М. Левадний // 
Вісник Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 46. С. 80-87.
https://d3d.kname.edu.
ua/images/Files/Public
ation_Soloduhina.pdf 
Навчальний посібник:
Основи 
формоутворення : 
навч. посібник / [С. В. 
Вергунов, Н. С. 
Вергунова, Л. А. 
Звенігородський та 
ін.] ; Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 124 
с.
Тези:
1. Коломієц В. О., 
Зінченко А. Г. Історія 
формоутворення 
колісного трактора як 
об’єкта дизайн-
проектування. Сучасні 
тенденції в дизайні 



тракторів / The 5th 
International scientific 
and practical 
conference “Science, 
innovations and 
education: problems 
and prospects” 
(December 8-10, 2021) 
CPN Publishing Group, 
Tokyo, Japan. 2021. P. 
670-679.
2. Зінченко А. Г. 
Трансформація 
площини паперу як 
один з методів 
формоутворення / The 
XIII International 
Science Conference 
«Perspectives of 
development of science 
and practice», 
December 14 – 17, 
2021, Prague, Czech 
Republic. P. 47–51.
3. Зінченко А. Г. 
Трансформація як 
один з методів 
формоутворення / 
Modern directions of 
scientific research 
development. 
Proceedings of the 7th 
International scientific 
and practical 
conference. BoScience 
Publisher. Chicago, 
USA. 2021. P. 535-541.
4. Зінченко А. Г. 
Вантові конструкції у 
формоутворенні / 
Theoretical foundations 
in practice and science. 
Abstracts of XIV 
International Scientific 
and Practical 
Conference. Bilbao, 
Spain. 2021. P. 44-49.
5. Коломієц В. О., 
Зінченко А. Г. 
Чинники 
формоутворення в 
дизайні сучасних 
колісних тракторів / 
The 6th International 
scientific and practical 
conference ―Topical 
issues of modern 
science, society and 
educationǁ (December 
26-28, 2021) SPC―Sci-
conf.com.ua, Kharkiv, 
Ukraine. 2021. P. 1050-
1061.
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Спілки дизайнерів 
України. Членський 
білет №2110 від 
25.11.2021 р.

273595 Звенігородсь
кий Леонід 
Анатолійови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

32 ОК 8 Основи 
формоутворен
ня

Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут,
рік закінчення 1985, 
спеціальність: 
7.02020701 
Промислове 



мистецтво.
Монографія:
Вергунов, Сергій. 
Трансформаційне 
формоутворення в 
дизайні [Текст] : На 
прикладі 
транспортного засобу 
для людей с 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, О. 
Левадний . — [Б. м.] : 
LAP Lambert Academic 
Publishing, 2021 . — 
338 с.
Навчальний посібник:
Основи 
формоутворення : 
навч. посібник / [С. В. 
Вергунов, Н. С. 
Вергунова, Л. А. 
Звенігородський та 
ін.] ; Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 124 
с.
Робота у складі журі 
міжнародної дизайн-
акції «ВХУТЕМАС. 
ВАСИЛЬ ЄРМИЛОВ. 
3D» (Протокол № 4 
засідання НМР 
Харківського 
художнього музею від 
5 жовтня 2020 р.).
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Спілки 
дизайнерів України. 
Членський білет № 
0445 з 1989 р.

361911 Морозюк 
Юрій 
Володимиро
вич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

3 ОК 9 
Проєктно-
графічне 
моделювання

Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення 1992, 
спеціальність: 
7.02020701 
Промислове 
мистецтво.
Тези:
1. Вергунов С. В., 
Морозюк Ю.В. 
Особливості 
організації 
дизайнерської освіти 
на кафедрі ДОМ 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова / Еволюція 
уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє. 
Матеріали всеукр. 
Наук.-техн. Інтернет-
конф. : збірник 
матеріалів. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – С. 
169–170.
2. Коломієць В.О., 
Зінченко А.Г., 



Морозюк Ю.В. Этапы 
выполнения задания 
«Графическое 
(каркасное) 
построение "простых" 
геометрических фигур 
в пространстве» / 
Modern scientific 
research: achievements, 
innovations and 
development prospects. 
Proceedings of the 5th 
International scientific 
and practical 
conference. MDPC 
Publishing. Berlin, 
Germany. 2021. P. 569-
577.
3. Яковлєва Є. Л., 
Морозюк Ю. В. 
Ретроспектива та 
нестандартні рішення 
-шахматних фігур в 
проектно-графічних 
рішеннях
/ III Міжнародна 
студентська наукова 
конференція 
(Т.3),м.Рівне, 
26листопада, 2021рік 
/ ГО«Молодіжна 
наукова ліга».—
Вінниця: 
ГО«Європейська 
наукова платформа», 
2021. С. 48-50.
4. Малета С. М., 
Морозюк Ю. В. 
Класичне 
формоутворення і 
проектно графічне 
рішення шахових 
фігур / The 6th 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
directions of scientific 
research development” 
(November 24-26, 
2021) BoScience 
Publisher, Chicago, 
USA. 2021. P. 233-240.
5. Белянская Е. Д., 
Морозюк Ю. В. 
Формообразование в 
проектно-
графических 
решениях шахматных 
фигур. Прошлое и 
настоящее / The 4 th 
International scientific 
and practical 
conference 
“Innovations and 
prospects of world 
science” (December 1-3, 
2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. P. 807-
816.
Керівництво 
студенткою 
(Нікітченко А.А. гр. 
Дизайн 2020-2) на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з дизайну, 
посіла III місце, 2021 
р. (Протокол № 12 
засідання кафедри 
«ДОМ» від 15 лютого 



2021 р.).

392251 Голіус 
Валентин 
Анатолійови
ч

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

091605 Хiмiчна 
технологiя 

високомолекул
ярних сполук

0 ОК 7 Основи 
композиції в 
дизайні

Стажування: 
1.Поліграфічне 
видавництво 
«Федорко», довідка 
№12/03 від 20.12.2021 
р., тема – 
«Формування аспекту 
образності в об’єктах 
візуальних 
комунікацій засобами 
композиції та 
графічного дизайну»., 
загальним обсягом 
180 годин, наказ №15-
02 від 17.01.2022 р., 
звіт.
2. Участь у 
дистанційному 
науково-практичному 
тренінгу з підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
«Інтернаціоналізація 
освітнього процесу: 
академічна 
мобільність» в 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова (свідоцтво 
від 16.11.2021 р.), в 
обсязі 30 годин., наказ 
№1205-02, 30.12.2021 
р.
Тези:
1. Голіус В. А. 
Побудова гармонійної 
композиції в 
графічному дизайні // 
The 2nd International 
scientific and practical 
conference “Modern 
science: innovations 
and prospects” 
(November 7-9, 2021) 
SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 
2021. P. 575-581.
2. Голіус В. А., Жмурко 
К. О., Вергунова Н.С. 
Кольорова гармонія в 
композиції: 
понятійний та 
історичний аспект, 
кольорове коло / 
Вектори розвитку 
науки та освіти в 
умовах глобалізації: 
збірник тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (Полтава, 
25 жовтня 2021 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2021. – С. 31-33.
3. Голіус В. А. 
Символіка кольору в 
дизайні // The 4th 
International scientific 
and practical 
conference “Science, 
innovations and 
education: problems 
and prospects” 
(November 10-12, 
2021) CPN Publishing 
Group, Tokyo, Japan. 
2021. P. 500-507.
4. Вергунова Н.С., 
Голіус В. А. 
Трансформація як 



засіб композиції в 
дизайні / 10th 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Scientific 
Research in XXI 
Century» (November 
11-12, 2021). Ottawa, 
Canada: Methuen 
Publishing House, 
2021. Р. 472-478.
5. Жмурко К. О., 
Голіус В. А. 
Синергетика ручної та 
комп’ютерної графіки 
в об’єктах візуальних 
комунікацій // 
Актуальні тенденції 
розвитку науки та 
освіти: збірник тез 
доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (Полтава, 
14 жовтня 2021 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2021. С. 26-28.
6. Голіус В. А. 
Спольнік Д. Д. 
Композиція у 
промисловому 
дизайні // The 5th 
International scientific 
and practical 
conference 
«International scientific 
innovations in human 
life» (November 17-19, 
2021) Cognum 
Publishing House, 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. P. 586-
591.

174474 Бровдій 
Алла 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації

Диплом 
магістра, 

Національна 
юридична 
академія 

України імені 
Ярослава 

Мудрого, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032753, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

доцента AД 
007558, 
виданий 

15.04.2021

7 ОК 4 Теорія і 
практика 
правозастосува
ння

Монографії:
1. Бровдій А.М. 
Організація публічних 
закупівель. – Харків: 
ХНАМГ, 2006. – 42с. 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2018. – 
183 с. 
2. Professional 
Development of 
Ukrainian Higher 
Education Staff in 
Intellectual Property / 
Kovalenko, O., 
Luniachek, V., Fesenko, 
N., Timaniuk, V., 
Rubashka, V., Ruban, 
N., Kulakovskyi, O.// 
Kindle Direct 
Publishing Platform 
2020. – 138 p. 3. 
Педагогічні технології 
запровадження 
компетентнісного 
підходу у вищих 
військових 
навчальних закладах / 
А.В.Куруч, В. Е. 
Лунячек., О.Є.Міршук, 
А.М. Бровдій. –  
Харків. : Вид-во 
НАНГУ. –2020. – 321с.
4. Перспективи 
розвитку державно-
приватного 
партнерства в галузі 
житлово-



комунального 
господарства: 
колективна 
монографія / 
Килимник І.І., Коляда 
Т.А., Домбровська 
А.В., Бровдій А.М. – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 138с.
5. Килимник 
І.І.Домбровська А.В., 
Коляда Т.А., Бровдій 
А.М. 
Право(Адміністративн
е право. Трудове 
право.Господарське 
право):навч.посібник/
[І.І.Килимник, 
Т.А.Коляда, 
А.В.Домбовська, 
А.М.Бровдій];Харків.н
ац.ун-т міськ.госп-ва 
ім.О.М.Бекетова. – 
Харків:ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова, 2018. 
–273с. 
6. Килимник І.І., 
Бровдій А.М. 
Міжнародне приватне 
право:навч.посібник/І
.І.Килимник,  
А.М.Бровдій;Харків.н
ац.ун-т міськ.госп-ва 
ім.О.М.Бекетова. – 
Харків:ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова, 2018. 
–111с. 
1.Офіційний опонент у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 64.086.04 у 
Національному 
юридичному 
університеті імені 
Ярослава Мудрого на 
захисті дисертації 
Кириченка Ігоря 
Олеговича «Правове 
регулювання 
інжинірингової 
діяльності у сфері 
будівництва», подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.04 
«Господарське право; 
господарсько-
процесуальне право» 
(2021 рік)
2. Офіційний опонент 
у спеціалізованій 
вченій раді Д 
64.086.04 у 
Національному 
юридичному 
університеті імені 
Ярослава Мудрого на 
захисті дисертації 
Чубенко Віри 
Анатоліївни 
«Господарсько-
правове регулювання 
виробництва та 
постачання 
високотехнологічної 
продукції», подану на 
здобуття наукового 



ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.04 
«Господарське право; 
господарсько-
процесуальне право» 
(2021 рік)
Керівництво 
студенткою 
(Cнурникова К. В. гр. 
Уп( кн) 19-1)
у I турі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
Інтелектуальної 
власності, посіла III, 
2020 р. (Протокол №7 
від 17 лютого 2020 р.).
Досвід практичної 
роботи: 
липень 2012-лютий 
2015 – юрисконсульт 
ТОВ ТПК 
«Укрторгімпорт»
вересень 2018 – по 
теперішній час – 
юрист ТОВ 
Харківський 
приватний НВК 
«Ліцей Професіонал» 
Харківської області.
Стажування: Західно-
Фінляндський коледж 
Lansi-Suomen Opisto у 
м. Гуйтіннен з 30 
січня 2017 по 4 лютого 
2017 (108 годин). 
Сертифікат від 
04.02.2017 р.
Друга вища освіта: 
Українська 
інженерно-
пеадгогічна академія, 
2018 спеціальність 
«Менеджмент», 
професійна 
кваліфікація: магістр з 
управління 
інтелектуальною 
власністю. Диплом 
магістра М18 №121831 
від 31.12.2018 р., наказ 
№1024-02 від 
15.12.2020 р.

367281 Левіков 
Юрій 
Володимиро
вич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та 
транспортної 

інфраструктур
и

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
080101 

Математика

11 ОК 3 
Практикум з 
інформаційних 
і 
комунікаційни
х технологій

Монографія: Bocharov 
B. Tutorial on the 
course «Scripting 
Programming 
Languages» (in english) 
(for the 2rd year full-
time students for the 
Bachelor by specialty 
122 – Computer Science 
and Information 
Technology) // Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina, Yuri 
Levikov – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2021. – 
105 c.
Тези:
1.Підготовка тез 
доповідей TRAINING 
COURSE OF 
MICROSOFT AZURE 
MACHINE LEARNING 
STUDIO IN 
О.М.BEKETOV NUUE 
/ Bocharov B., 



Voevodina M., Isaev R., 
Levikоv Y., Smyslova 
M., Voronov D. 
//Інформаційні 
технології: теорія і 
практика: Тези 
доповідей IIІ-ї 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
здобувачів вищої 
освіти і молодих 
учених [Електронний 
ресурс]. –Харків: 
ХНУМГ імені 
О.М.Бекетова, 2020. – 
с.20. 
2. Підготовка тез 
доповідей Anomaly 
Detection: CREDIT 
RISK ML STUDIO 
Experiment in BIG 
DATA Remote Course / 
Levikоv Y., Erjomin A. 
// Збірник тез 
доповідей 
Всеукраїнського 
науково-методичного 
семінару з 
елементами вебінару 
«Від Е-LEARNING до 
управління знаннями: 
теорія, практика, 
перспективи» 
[Електронний ресурс]. 
– Харків: ХТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – с. 14-
15. 3. Підготовка тез 
доповідей Applying 
SQL TRANSFORMS 
ML STUDIO 
Experiment in BIG 
DATA Remote Course / 
Levikоv Y., 
Kravchynskyi A., 
Dikhanova К. 
//Збірник тез 
доповідей 
Всеукраїнського 
науково-методичного 
семінару з 
елементами вебінару 
«Від Е-LEARNING до 
управління знаннями: 
теорія, практика, 
перспективи» 
[Електронний ресурс]. 
– Харків: ХТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – с. 12-
13. 
Проведення лекцій та 
практичних занять 
англійською мовою з 
дисциплін «Системи 
електронного 
документообігу», 
група КН2020-2а, 15 
год. лекцій, 30 год. 
практичних занять; та 
«Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій», група 
ПЦБ2020-3а., 30 год. 
практичних занять, 
група КН2020-2а, 34 
год. практичних 
занять. 
Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Спільнота 



програмістів DOU: 
https://dou.ua/users/y
uri-levikov/  
Стажування: 
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра автоматизації 
проектування 
обчислювальної 
техніки, Свідоцтво 
№484 від 15.05.2021р. 
тема –інноваційні 
інформаційні 
технології щодо 
викладання 
дисципліни 
«Технології 
комп`ютерного 
проєктування» 
відповідно до вимог 
державних стандартів 
вищої освіти. Наказ 
№ 394-02 від 
31.05.2021р.

152312 Фесенко 
Галина 
Григорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет по 
роботі з 

іноземними 
студентами

Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
192 

Будівництво та 
цивільна 

інженерія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008343, 

виданий 
05.03.2019, 

Атестат 
доцента ДЦ 

009291, 
виданий 

21.10.2004

26 ОК 2 
Українські 
історико-
гуманітарні 
студії

Статті:
1. Фесенко Г. Г. 
Молодіжний простір в 
філософсько-
урбаністичній 
традиції. Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології. 2017. №15. 
С. 146–149.
2. Fesenko T., Shakhov 
A., Fesenko G., 
Modeling of maturity of 
gender-oriented project 
management office, 
2017, Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, №5(3-
89), стор. 30-38, 
3. Fesenko T., Fesenko 
G., Bibik N. The safe 
city: developing of GIS 
tools for gender-
oriented monitoring (on 
the example of Kharkiv 
city, Ukraine). Easten-
European Journal of 
Interorise Technologes. 
2017. Vol.3. Issue. 
2(87). P. 25-33.
4. Фесенко Г. Г. 
Морфологія 
середньовічних 
міських ландшафтів: 
культурфілософські 
інтерпретації. Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
Філософсько-
політологічні студії. 
2018. Вип. 17. С. 95-
102.
5. Фесенко Т. Г., 
Фесенко Г. Г., Якунін 
А. В., Фесенко Г. В. 
Моніторинг 
залізничних 
вокзальних 
комплексів за 
моделями оцінки 
архітектурно-
просторової 
доступності. 
Управління розвитком 



складних систем. 
2018. № 34. C. 68–77.
6. Фесенко Т.Г., Шахов 
А.В., Фесенко Г. Г. 
Ідентифікація 
креативних завдань у 
проектному 
менеджменті із 
використанням 
гендерного підходу. 
Управління розвитком 
складних систем. 
2018. № 33. С. 92–101.
7. Фесенко Т. Г., 
Фесенко Г. Г., Мінаєв 
Д. М., Якунін А. В. 
Ідентифікація 
креативних завдань у 
проектному 
менеджменті із 
використанням 
гендерного підходу. 
Вісник Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Серія : Стратегічне 
управління, 
управління 
портфелями, 
програмами та 
проектами. 2018. № 2 
(1278). С. 59–68.
8. Fesenko T., Shahov 
A., Fesenko G., Bibik 
N., Tupchenko V. 
Modeling of customer-
oriented construction 
project management 
using the gender logic 
systems. Eastern-
European Journal of 
Interiorise 
Technologies. 2018. 
Vol. 1. № 3(91). Р.50–
59.
9. Фесенко Г. Г. 
Націєчутливість 
часопростору 
українських міст: 
реалії конфліктів 
ідентичності. 
Українознавчий 
альманах. 2019. Вип. 
24. С. 138-143. 
10. Фесенко Г. Г. 
Скульптура в міському 
дизайні: мистецтво 
артикуляції просторів. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2021. Вип. 39. Т. 3. 
С.28-34. 
11. Pletsan K., Fesenko 
G., Mazepa T., 
Syrotynska N., 
Moskaljova A., Osaula 
V. (2021) Training of 
future managers of the 
culture sphere. AD 
ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research (11/02-XXII.), 
Р.17-20. 
12. Фесенко Г. Світова 
спадщина в Китаї: 
культурна 
інтерпретація 
Західного Озера 
Ханчжоу. Китаєзнавчі 
дослідження. 2021. 
№3. С.48-59.



Монографії:
1. Українські історико-
гуманітарні студії : 
навчальний посібник 
/ [за ред. М. В. Яцюка] 
; Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. 347 с. 
(Фесенко Г.Г. Лекція 
8.1 Культура України у 
ХІХ – на початку ХХ 
ст. С.278-320).
2. Фесенко Г. Г. 
Морфологія міських 
ландшафтів: 
культурфілософські  
інтерпретації: 
монографія. Харків: 
ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 
2018. 282 с.
Фесенко Г.Г. 
Культурфілософські 
дискурси міських 
ландшафтів: 
автореферат 
дисертації на здобуття 
… д.філос.н., 09.00.26 
– теорія та історія 
культури / Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка. 
Київ, 2018. 39 с. 
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
філософських наук 
Фісун Катерини 
Геннадіївни за 
спеціальністю 
09.00.04 – 
філософська 
антропологія, 
філософія культури на 
тему «Гендерна та 
расова емансипація  в 
художній свідомості 
XIX століття:  
філософсько-
антропологічний 
аналіз», 7.02.2018, м. 
Харків (рада Д 
64.051.06)
Тези:
1. Фесенко Г.Г. 
Екософські дискурси 
«міського 
середовища» як 
пізнавальний контент 
освітніх програм з 
урбаністики // 
Екологічна безпека 
держави: тези 
доповідей 
Всеукраїнського 
круглого столу, м. 
Київ, 16 вересня 2021 
року / редкол. О.С. 
Волошкіна та ін. Київ: 
ІТТА, 2021. – С. 246-
250.
2. Fesenko G., Fesenko 
T. Gender Policy in 
Local Governments: 
How to improve 
development road? // 
2021 COMAGI 1st 
International 



Conference on 
Migration and Gender 
Issues: Book of 
Abstracts / ed. 
O.Koshulko, S. 
Chandra. London:  
Transnational Press 
London, 2021. – P.61-
63.  
3. Fesenko G., Fesenko 
T. New philosophy of 
city electronic 
development // Нові 
виклики та актуальні 
проблеми розвитку 
світового 
господарства: 
матеріали Міжн. 
наук.-практ. інтернет-
конф., 1-28 лютого 
2021 р. Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2021. – 
С.112-114. 
4. Фесенко Г. Г. Міські 
ландшафти і 
традиційна культура: 
проблема збереження 
автентичності в 
умовах 
глобалізаційних 
процесів // 
Традиційна культура в 
умовах глобалізації: 
збереження 
автентичності та 
розвиток креативних 
індустрій: матеріали 
науково-практичної 
конференції/Харк. 
обл. держ. адм 
(Харків, 21-22 червня 
2019 р.). Харків, 2019. 
– С.341-345.
5. Fesenko T., Fesenko 
G. City-Governance: 
conceptualizing digital 
maturity model // 
SOCRATES: Scholarly 
Research Journal. – 
2017. – Vol.5. – №2. – 
P.106–122.
6. Фесенко Г. Г., 
Фесенко Т. Г,  
Кравченко О. В. 
Трансформації 
архітектурної освіти в 
Україні 1920-1970 рр. 
крізь призму 
локальної історії (на 
прикладі ХІІКБ). 
World Journal. 2020.  
Issue 6. Part 5. Р.129-
134. 
7. Фесенко Г. Г., 
Фесенко Т. Г. Дизайн 
архітектурно-
просторових рішень в 
контексті сучасного 
урбанізму. 
Інноваційні 
культурно-мистецькі 
аспекти в сучасній 
картині світу : 
матеріали V Міжн. 
наук.-практ. конф. (11-
13 вересня 2019 р.), 
ХНТУ / за ред. 
Якимчук О.В. Херсон: 
ХНТУ, 2019. С. 199-
201. 



8. Фесенко Г. Г. 
Культурна 
ідентифікація 
ландшафтів в 
пейзажному 
живописі. STUDIA 
SLOBOZHANICA: 
матеріали всеукр. 
наук.-метод. конф. 
«Слобожанський 
гуманітарій – 2018» 
(Харків, 30 березня 
2018 р.). Харків, 2018. 
С. 138–148. 
9. Фесенко Г. Г., 
Фесенко Т. Г. 
Креативні локації як 
форма 
редевелопменту 
міських територій 
Європейський вектор 
модернізації 
економіки: 
креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток: матеріали X 
Ювілейної 
міжнар.наук.-практ. 
конф. Харків, 2018. 
Ч.2. Європейський 
вектор модернізації 
економіки: 
креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток: матеріали X 
Ювілейної 
міжнар.наук.-практ. 
конф. Харків, 2018. 
Ч.2. С. 219–221.
Стажування: 
Український 
державний 
університет 
залізничного 
транспорту, Свідоцтво 
ПК 
№01116472/00015-20. 
Тема - «Методики 
презентації міст в 
навчальній 
дисципліні 
«Українські історико-
гуманітарні студії», 
Наказом №49-02 від 
21.01.2021 р.

54702 Міщенко 
Костянтин 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська, 
німецька)

16 ОК 1 Іноземна 
мова за 
професійним 
спрямуванням

Монографії:
1. Mishchenko K.O., 
Minina N.S. English for 
Ecologists: tutorial.  - 
O.M. Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv. – 
Kharkiv: O.M. Beketov 
NUUE, 2019. – 123 p. 
(3,5 др.арк.)
2. Kostiantyn O. 
Mishchenko, Dmytro O. 
Yurchenko. Distance 
education: 
opportunities and 
disadvantages. 
«Contemporary Issues 
in Philology. Innovative 
Methods of Teaching 
Foreign Languages : 
monograph : in 2 vol. 
/edit. O. L. Ilienko ; O. 
M. Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv, 



Tesol-Ukraine. – 
Kharkiv :O. M. Beketov 
NUUE, 2021. – p.190-
196.
Тези:
1. Марина Риженко, 
Костянтин Міщенко. 
Розвиток лідерського 
потенціалу студентів у 
колективній 
діяльності. // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук – 
Міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, Випуск 
27, Дрогобич 2020, 
стр. 186-191. 
2. Анісенко О.В., 
Риженко М.В., 
Міщенко К.О. 
Використання 
інформаційно-
комп’ютерних 
технологій при 
вивченні іноземної 
мови. Вісник 
Запорізького 
Національного 
університету, 
Педагогічні науки. 
Запоріжжя. Вип. 
3(36). Ч. 1. 2020. – с. 
68-73.
3. Maryna Ryzhenko, 
Olena Anisenko, 
Kostiantyn Mischenko. 
Development of 
leadership potential of 
students in the 
conditions of distant 
learning. Актуальнi 
питання гуманiтарних 
наук: Мiжвузiвський 
збiрник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогiчного 
унiверситету iменi 
Iвана Франка. 
Дрогобич. 2021. Вип. 
35. Том 5. – с. 233-238.  
4. Yurchenko, Dmytro; 
Mishchenko, 
Konstyantyn Mobile 
phones in the process of 
teaching english 25 
Years of TESOL in 
Ukraine: Honoring the 
Past and Shaping the 
Future: Book of 
Convention Papers / 
Comp. S. Zubenko. Eds. 
S. Zubenko, L. 
Kuznetsova. – Львів: 
ПП «Марусич», 2020. 
– 246 р, Р.134-136
5. Kostiantyn O. 
Mishchenko, Dmytro O. 
Yurchenko. Distance 
education: 
opportunities and 
disadvantages. 
«Contemporary Issues 
in Philology. Innovative 



Methods of Teaching 
Foreign Languages : 
monograph : in 2 vol. 
/edit. O. L. Ilienko ; O. 
M. Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv, 
Tesol-Ukraine. – 
Kharkiv :O. M. Beketov 
NUUE, 2021. – p.190-
196. 
Участь у професійних 
обєднаннях: Член  
Української філії 
Міжнародного 
об’єднання  
викладачів 
англійської мови 
TESOL – Україна. 
Сертифікат № 21694г.
Стажування: 
Харківський 
національний 
автомобільно-
дорожній університет 
університет, Свідоцтво 
ПК № 658 від 
24.05.2021 р. 
загальним обсягом 
180 годин, тема 
-«Дистанційне 
викладання 
англійської мови» з 
курсу « Іноземна 
мова», Наказ №464-
02, 23.06.2021 р., звіт.

309986 Риженко 
Марина 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
050101 

Економічна 
теорія, Диплом 

магістра, 
Харківський 

національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
кандидата наук 

ДK 027045, 
виданий 

26.02.2015

8 ОК 1 Іноземна 
мова за 
професійним 
спрямуванням

Статті:
1. Марина Риженко, 
Костянтин Міщенко. 
Розвиток лідерського 
потенціалу студентів у 
колективній 
діяльності. // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук – 
Міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, Випуск 
27, Дрогобич 2020, 
стр. 186-191.  
2. Анісенко О.В., 
Риженко М.В., 
Міщенко К.О. 
Використання 
інформаційно-
комп’ютерних 
технологій при 
вивченні іноземної 
мови. Вісник 
Запорізького 
Національного 
університету, 
Педагогічні науки. 
Запоріжжя. Вип. 
3(36). Ч. 1. 2020. – с. 
68-73. 
3. Maryna Ryzhenko, 
Olena Anisenko, 
Kostiantyn Mischenko. 
Development of 
leadership potential of 
students in the 
conditions of distant 
learning. Актуальнi 
питання гуманiтарних 



наук: Мiжвузiвський 
збiрник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогiчного 
унiверситету iменi 
Iвана Франка. 
Дрогобич. 2021. Вип. 
35. Том 5. – с. 233-238.  
4. Yevheniia 
MOSHTAGH, Maryna 
RYZHENKO. Training 
of foreign language 
teachers in the 
conditions of distance 
education // Актуальнi 
питання гуманiтарних 
наук: Мiжвузiвський 
збiрник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогiчного 
унiверситету iменi 
Iвана Франка, випуск 
35, том 4, стр. 241-248.  
5. Є.С. Моштаг, 
М.В.Риженко 
Різновиди та 
специфіка вираження 
часткових оцінок у 
тревелозі Ірен 
Роздобудько 
«Мандрівки без сенсу 
і моралі»// 
Лінгвістичні 
дослідження , збірник 
наукових праць 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Г.С.Сковороди , 
Випуск 53, стр. 17-27 
6. Adequacy and 
equivalence of the texts 
translated via machine 
translation systems. O. 
Tarabanovska, 
Yevhenia Moshtagh, 
Maria Osinska, Maryna 
Ryzhenko, Olena 
Havrylova// Journal of 
theoretical and applied 
information technology, 
p 3338-3352.(Scopus) 
Монографія: Practical 
course of English 
phonetics for philology 
students : tutorial / A. 
M. Krokhmal, M. V. 
Ryzhenko; O. M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv. – 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2021. – 79 р.
Тези:
1. Особливості 
соціально – 
психологічної 
адаптації в умовах 
професійної 
діяльності студентів-
філологів.  ІІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет конференція 
з міжнародною 
участю, 27 лютого 



2020 року, 
Харківський 
національний 
юридичний 
університет України 
імені Ярослава 
мудрого, - стр. 172-175.  
2. Tourism 
Infrastructure of 
Ukraine and its 
Development, Veronika 
Storozhenko, Maryna 
Ryzhenko.                       
Tesol-Ukraine O.M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv, 
Young Researches in 
the Global World: 
Vistas and Challenges, 
April, 24, September, 
25, 2020. Р.58-61 
3. Marina Ryzhenko, 
Stanislava Prykhodko 
.The role of game 
activities during the 
teaching of English 
language. Tesol Ukraine 
Convention 2020, 25 
Years of Tesol in 
Ukraine: Honoring the 
past and shaping the 
future, Kyiv, April 9-10, 
2020. 
4. Анісенко О.В., 
Риженко М.В., 
Міщенко К.О. Use of 
information and 
computer technologies 
in foreign language 
teaching. 
Міжнародний 
науково-методичний 
семінар «Актуальні 
проблеми викладання 
іноземних мов у 
навчальних закладах» 
22 січня 2021 р., 
Харків, Україна.   
5. Анісенко О. В., 
Риженко М. В. The use 
of internet resources in 
teaching English for 
ESP students V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Іноземні мови у 
вищій освіті: 
лінгвістичні, 
психолого-педагогічні 
та методичні 
перспективи» 
6. Анісенко О. В., 
Риженко М. В. Use of 
information and 
computer technologies 
in foreign language 
learning « 
Contemporary Issues in 
Philology. Innovative 
Methods of Teaching 
Foreign Languages : 
monograph : in 2 vol. / 
edit. O. L. Ilienko ; O. 
M. Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv, 
Tesol-Ukraine. – 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2021.  



Стажування:
1. Університет імені 
Альфреда Нобеля , 
підвищення 
кваліфікації за темою 
«Розвиток лідерського 
потенціалу студентів-
філологів під час 
вивчення іноземної 
мови», свідоцтво 
«СС»201672/000008-
20 від 08 січня 2020 
року, наказ №946-02 
від 18.10.2019 р.
2. Харківський 
національний 
автомобільно-
дорожній університет 
університет, 2020 р., 
свідоцтв о ПК№ 323 
«Диференційований 
підхід у викладанні 
іноземних мов». 
Наказ №170-02 від 
28.02.2020, звіт
Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Членкиня  
Української філії 
Міжнародного 
об’єднання  
викладачів 
англійської мови 
TESOL – Україна. 
Сертифікат № 21437г. 

309886 Коляда Ігор 
Ігорович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Донецький 

будівельний 
технікум, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

120101 
Архiтектура 

будiвель i 
споруд, 
Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.02020701 
дизайн

3 ОК 14 
Проєктування

Монографія:
Вергунов, Сергій. 
Трансформаційне 
формоутворення в 
дизайні [Текст] : На 
прикладі 
транспортного засобу 
для людей с 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, О. 
Левадний . — [Б. м.] : 
LAP Lambert Academic 
Publishing, 2021 . — 
338 с.
Твори дизайну:
1. Дизайн-проєкт 
графічного планшету 
«CAT CUBE», 
компанія «CAT 
CUBE», 2018.
2. Проєкт складаного 
стільця «MOSQUITO», 
компанія «ODDEN», 
2018.
3. Розробка комплекту 
складних меблів «DW 
2.02», компанія 
«ODDEN», 2019.
4. Проєкт розбірного 
столу «KRAKEN», 
компанія «ODDEN», 
2019.
5. Дизайн-проєкт 
крісла «КОІ», 
компанія «ODDEN», 
2019.
6. Розробка стільця 
«PIRANIDE», 
компанія «ODDEN», 
2019.
Тези:



1. Вергунов С. В., 
Левадний О. М., 
Коляда І. І. Біонічні 
концепції в дизайні / 
Інноватика в сучасній 
освіті та науці: теорія і 
практика. II Наук.-
прак. конференція. 
Ужгород, Україна, 25–
26 вересня 2020 р. : 
збірник матеріалів. – 
Херсон: Молодий 
вчений, 2020. – С. 9–
11.
2. Вергунова Н. С., 
Вергунов С. В., Коляда 
І. І., Левадний О. М., 
Ярова В. С. Біонічна 
термінологія в 
дизайні / The 1st 
International scientific 
and practical 
conference “ Priority 
directions of science 
and technology 
development ”. 
September 27-29, 
2020. SPC “Sci-
conf.com.ua”, Kyiv, 
Ukraine. 2020. – Р. 
506–512
3. Вергунов С. В., 
Звенігородський Л. А., 
Коляда І. І., 
Макаренко К. В., 
Морська О.О. 
Інноваційні процеси в 
дизайні. 
Електромобіль як 
об'єкт інноваційного 
дизайну / 8th 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Scientific 
Horizon in The Context 
of Social Crises». April 
11-12, 2021. 
Interconf.top. Tokyo, 
Japan. 2021. – Р. 644-
650.
4. Коляда И. И., 
Зорина Е.М. 
Применение 
алгоритмов 
генеративного 
дизайна в 
проектировании / 
Сучасні світові 
тенденції розвитку 
науки, освіти та 
технологій: збірник 
тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (11 
грудня 2021 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2021. С. 16-17.
5. Савченко А. В. 
Концепції 
мультимедійного 
дизайну у міському 
середовищі / А. В. 
Савченко, І. І. Коляда, 
О. О. Морська, К. С. 
Шевченко, С. В. 
Вергунов // Вісник 
Львівської 
національної академії 
мистецтв 2021. Вип. 
№ 46. С. 88-94. 



Керівництво 
студенткою (Ахмедова 
М. гр. Дизайн 2019-2) 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з дизайну 
посіла III місце, 2020 
р. (Протокол № 12 
засідання кафедри 
«ДОМ» від 3 лютого 
2020 р.).
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Спілки 
дизайнерів України. 
Членський білет 
№2107 від 25.11.2021 
р.

280950 Вергунова 
Наталія 
Сергіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

0202 
Мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 037105, 

виданий 
01.07.2016, 

Атестат 
доцента AД 

008244, 
виданий 

29.06.2021

5 ОК 7 Основи 
композиції в 
дизайні

Стажування:
1. Участь у 
міжнародному 
стажуванні, яке 
проходило у Греції, о. 
Егіна («The Olvia 
Polis» Association 
Citizens for Europe and 
culture), Тема «Art 
education in cross-
cultural dialogue in the 
content of modern 
European space», 
наказ №834-02, 
18.09.2019 р.
2. Поліграфічне 
підприємство ТОВ ДА 
«Футура-прінт», 
довідка №18 від 
20.12.2021 р., тема – 
«Засоби композиції у 
формоутворенні 
об’єктів дизайну»., 
загальним обсягом 
180 годин, наказ №15-
02 від 17.01.2022 р., 
звіт.
Тези:
1. Вергунова Н.С. 
Основні теоретичні 
поняття композиції в 
дизайні / The 3rd 
International scientific 
and practical 
conference «Science, 
innovations and 
education: problems 
and prospects» 
(October 13-15, 2021) 
CPN Publishing Group, 
Tokyo, Japan. 2021. Р. 
355-359.
2. Вергунова Н.С. 
Засоби гармонізації 
композиції. Колір, 
текстура і фактура / 
5th International 
Scientific and Practical 
Conference «Global and 
Regional Aspects of 
Sustainable 
Development» (October 
25-26, 2021). 
Copenhagen, Denmark: 
Berlitz Forlag, 2021. Р. 
242-249. 
3. Вергунова Н.С. 
Принципи 
композиційно-
художнього 
формоутворення в 



дизайні / The 5th 
International scientific 
and practical 
conference «Modern 
directions of scientific 
research development» 
(October 28-30, 2021) 
BoScience Publisher, 
Chicago, USA. 2021. - Р. 
616-622.
4. Голіус В. А., 
Жмурко К. О., 
Вергунова Н.С. 
Кольорова гармонія в 
композиції: 
понятійний та 
історичний аспект, 
кольорове КОЛО / 
Вектори розвитку 
науки та освіти в 
умовах глобалізації: 
збірник тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (Полтава, 
25 жовтня 2021 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2021. – С. 31–33.
5. Вергунова Н.С., 
Голіус В. А. 
Трансформація як 
засіб композиції в 
дизайні / 10th 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Scientific 
Research in XXI 
Century» (November 
11-12, 2021). Ottawa, 
Canada: Methuen 
Publishing House, 
2021. Р. 472-478. 
Керівництво 
студенткою (Дяденчук 
Л.В. гр. Дизайн 2018-
1) на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з дизайну, 
посіла II місце, 2019 р. 
(Протокол № 10 
засідання кафедри 
«ДОМ» від 21 січня 
2019 р.). 
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Національної спілки 
художників України. 
Посвідчення №6872 
від 23.10.2018 р.

392243 Коломієць 
Вікторія 
Олексіївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

022 Дизайн

0 ОК 9 
Проєктно-
графічне 
моделювання

Тези:
1. Коломієць В. О. 
Єтапи виконання 
завдання «Колірно-
фактурне 
моделювання за 
допомогю акварельної 
відмивки»/ The 4rd 
International scientific 
and practical 
conference “TOPICAL 
ISSUES OF MODERN 
SCIENCE, SOCIETY 
AND EDUCATION” 
(November 1-3, 2021) 
CPN Publishing Group, 
Kharkiv, Ukraine. 2021. 
P. 937-943
2. Коломиец В. А., 
Зинченко А. Г., 



Звенигородский Л. А. 
Этапы выполнения 
рисунка для задания 
«Графическое 
моделирование 
поверхности 
геометрических тел с 
разными цвето-
фактурными 
характеристиками и 
материалами на 
примере натюрморта 
/ “International 
scientific innovations in 
human life”, 
Proceedings of the 5th 
International scientific 
and practical 
conference. Cognum 
Publishing House. 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. P 599-
606.
3. Коломієць В.О., 
Зінченко А.Г., 
Морозюк Ю.В. Этапы 
выполнения задания 
«Графическое 
(каркасное) 
построение "простых" 
геометрических фигур 
в пространстве» / 
Modern scientific 
research: achievements, 
innovations and 
development prospects. 
Proceedings of the 5th 
International scientific 
and practical 
conference. MDPC 
Publishing. Berlin, 
Germany. 2021. Pp. 
569-577.
4. Коломиец В. А. 
Цвето-фактурное 
моделирование 
дизайнерских 
изделий в технике 
гуашь / The 5th 
International scientific 
and practical 
conference «Topical 
issues of modern 
science, society and 
education» (November 
28-30, 2021) SPC «Sci-
conf.com.ua», Kharkiv, 
Ukraine. 2021. P. 1288-
1294.
5. Коломиец В.А. 
Этапы выполнения 
задания «Акварельная 
отмывка 
геометрических тел с 
разными 
цветофактурными 
характеристиками и 
материалами на 
примере натюрморта» 
// The XII 
International Science 
Conference «Topical 
tendencies of science 
and practice», 
December 07 – 10, 
2021, Edmonton, 
Canada 2021. P. 55-63.
Стажування: Салон 
«DOCTOR SVET», 
довідка №28 від 
20.12.2021 р., тема – 



«Засоби проєктно-
графічного 
моделювання у 
практичній діяльності 
дизайнера»., 
загальним обсягом 
180 годин, наказ №15-
02 від 17.01.2022 р., 
звіт.
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Національної спілки 
художників України. 
Посвідчення №6889 
від 23.10.2018 р.

392246 Стонога 
Дар`я 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

0202 
Мистецтво, 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 
020210 Дизайн

0 ПП 14 
Професійна 
презентація 
дизайнера

Стажування:
1. Поліграфічне 
підприємство ТОВ ДА 
«Футура-прінт», 
довідка №17 від 
20.12.2021 р., тема – 
«Компоненти 
професійної 
презентації дизайнера 
в ТОВ «ДИЗАЙН-
АТЕЛЬЄ «ФУТУРА-
ПРІНТ»., загальним 
обсягом 180 годин, 
наказ №15-02 від 
17.01.2022 р., звіт.
2. Участь у 
дистанційному 
науково-практичному 
тренінгу з підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
«Інтернаціоналізація 
освітнього процесу: 
академічна 
мобільність» в 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова (свідоцтво 
від 16.11.2021 р.), в 
обсязі 30 годин., наказ 
№1205-02, 30.12.2021 
р.
Стаття:
Стонога Д. В. Сучасні 
методи професійної 
презентації 
дизайнера. Портфоліо 
як основний метод 
презентації у дизайн-
просторі / Д. В. 
Стонога, А. Г. 
Зінченко, С. В. 
Вергунов // Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького дер- 
жавного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Вип. 43. Том 3. – C. 46-
51.
Навчальний посібник:
Професійна 
презентація 
дизайнера : навч. 
посібник / С. В. 



Вергунов, О. О. 
Морська, А. Г. 
Зінченко, Д. В. 
Стонога ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
100 с.
Тези:
Вергунов С. В., 
Морська О. О., 
Стонога Д. В. 
Професійна 
презентація 
дизайнера. Друковане 
портфоліо / С. 
Вергунов, О. Морська, 
Д. Стонога // The V 
International scientific 
and practical 
conference 
“International
scientific innovations in 
human life” (November 
17-19, 2021). 
Manchester, United 
Kingdom: Cognum 
Publishing House, 
2021. - Р. 564-573
2. Стонога Д. В. 
Професійна 
презентація 
дизайнера. 
Особливості 
мультимедійної 
презентації // The 6th 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
directions of scientific 
research development” 
(November 24-26, 
2021) BoScience 
Publisher, Chicago, 
USA. 2021.P. 709-713. 
3. Морська О. О., 
Стонога Д. В., 
Зінченко А. Г.  
Професійна 
презентація 
дизайнера. 
Електронне портфоліо 
/ The VI International 
scientific and practical 
conference “Modern 
directions of scientific 
research development” 
(November 24-26, 
2021). Chicago, USA: 
BoScience Publisher, 
2021. - Р. 701-708  
4. Стонога Д. В., 
Зінченко А. Г. 
Актуальні тенденції у 
професійній 
презентації дизайнера 
через портфоліо / The 
4 th International 
scientific and practical 
conference 
“Innovations and 
prospects of world 
science” (December 1-3, 
2021) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2021. P. 858-
862.
5. Stonoga D., 
Zinchenko A. Analysis 
of online platforms for 



professional 
presentation designer 
by using method 
portfolio / The 5 th 
International scientific 
and practical 
conference «Topical 
issues of modern 
science, society and 
education» (November 
28-30, 2021) SPC 
«Sciconf.com.ua», 
Kharkiv, Ukraine. 2021. 
– P. 1246-1251.

154262 Мирончик 
Петро 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

33 ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення 1983, 
спеціальність: 
Iнтер’єр та 
обладнання.
Керівництво 
постійнодіючим 
науковим 
студентським гуртком 
«Пейзажний 
живопису в 
образотворчому 
мистецтві», 2021–
2022 н.р. (Наказ № 
23-01 від 24.01.2022 
р.)
Твори живопису, 
декоративного 
мистецтва:
1. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Проект архітектурно-
художнього рішення 
інтер’єру фойє 
адміністративного 
корпусу ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова – 70х90, 
бум., акв., гуаш, 2018.
2. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Живописне полотно 
«Церков» для адмін. 
корпусу ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова – 
55х80, полотно, олія, 
2018.
3. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Розробка наочних 
матеріалів з дисц. 
«Живопис» для студ. 
спец. «ОМ» – 6 робіт 
30х40, бум., акв., 
2020.
4. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Розробка наочних 
матеріалів з дисц. 
«Живопис та 
кольорознавство» для 
спец. «Дизайн» – 10 
планшетів 75х75, бум., 
акв., гуаш, 2020.
5. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Проект архітектурно-
художнього рішення 
фойе актового залу 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова – 60х80, 
бум., акв., гуаш, туш, 



2021.
6. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Відпочинок у полі» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 250х340, 
полотно, олія, грунт, 
2020.
7. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Зварювальники» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 240х180, 
полотно, олія, грунт, 
2020.
8. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Молоді вчені» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 270х200, 
оргаліт, темпера, В-Е, 
2020.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Національної 
спілки художників 
України з 1994 р. 
Посвідчення № 4023.
Стажування: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
за темою «Сучасне 
візуальне мистецтво: 
медіа-арт, відео-арт, 
цифрове мистецтво», 
наказ № 901-02 від 
27.10.2017 р., 3,6 
кредити (108 год.) 

392236 Дзюбенко 
Поліна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 067245, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040050, 
виданий 

23.09.2014

13 ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Статті:
1. Пянида Ю.Б. 
Композиційні 
особливості 
архітектури неоготики 
в Харкові / Пянида 
Ю.Б., Дзюбенко П.О. 
// Науковий вісник 
будівництва. – 2020. – 
Т. 102. – № 4. – С. 50–
55. (фахове видання)
2. Дзюбенко П.О. 
Композиційні 
особливості 
архітектури 
неокласицизму на 
прикладі Палацу 
Одружень в Харкові / 
Дзюбенко П.О., 
Селищева І.І., 
Тимофєєва Н.В., 
Литовко С.І.  // 
Актуальные научные 
исследования в 
современном мире. 
2021. – Вып. 2 (70)., Ч. 
2. С. 12–17. (Index 
Copernicus) 
3. Селищева І.І. 
Розвиток 
колористичних 



тенденцій в 
архітектурі ХХ 
століття / Селищева 
І.І., Дзюбенко П.О., 
Литовко С.І., Пянида 
Ю.Б. // Науковий 
вісник будівництва. – 
2021. – Т. 103. – № 1. – 
С. 78–82. (фахове 
видання)
4. Шило О.В. 
Неоренесанс – 
композиційні 
особливості і роль 
декора в архітектурі 
Харкова кінця ХIХ – 
початку ХХ століть / 
Шило О.В., Дзюбенко 
П.О., Пянида Ю.Б., 
Селищева І.І. // 
Науковий вісник 
будівництва. – 2021. – 
Т. 104. – № 2. – С. 
127–132. (фахове 
видання)
5. Дзюбенко П.О. 
«Мрії юної 
художниці». Папір, 
пастель, акварельні 
кольорові олівці, 
50х35 см, 2017р.
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми НДР кафедри 
ОДМ ХНУБА 
«Композиційне 
формоутворення». 
Державний 
реєстраційний номер: 
0120U105073. Дата 
реєстрації: 23.11.2020 
р.
Професійні 
публікації:
1. Каталог 
Всеукраїнської 
художньої виставки до 
Дня художника, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Живопис, стр. 42, 2017 
рік.
2. Каталог 
Всеукраїнської 
художньої виставки 
«Чарівна та вічна», 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 31, 2017 
рік.
3. Каталог 
Всеукраїнської 
анімалістичної 
художньої виставки, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 34, 2018 
рік.
4. Каталог Ювілейної 
Всеукраїнської 
художньої виставки 
присвяченої 80 річчю 
Харківської 
організації 
Національної спілки 



художників України. 
Графіка, стр. 68, 2018 
рік.
5. Мистецька 
антологія 
Харківщини: історія, 
традиції, сучасність 2 
том. Присвячено 80 
річчю Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
// ХХМ, ХОНСХУ // 
Живопис, графіка, 
стр. 63, 506, 2018 рік.
6. Каталог 
Всеукраїнської 
різдвяної художньої 
виставки, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 46, 
2018–2019 роки.
7. Дзюбенко П.О. 
Харьковский 
Эрехтейон или 
особняк в 
неогреческом стиле. 
Путешествие по 
«греческой» 
Харьковщине. – 
Харьков, 2019. С. 118–
119.
8. Материал 
подготовлен Френкель 
А.Д. Дзюбенко 
Полина 
Александровна. 
Художник, член 
Национального союза 
художников Украины. 
Путешествие по 
«греческой» 
Харьковщине. – 
Харьков, 2019. С. 65–
66. 
9. Материал 
подготовлен 
Обласным 
организационно-
методическим 
центром культури и 
искусства. Газета 
«Эллины Украины», 
октябрь 2020 года, № 
10 (279). Статья «Про 
Грецію: малу та 
велику», стр. 16. 
10. Дзюбенко П.О. 
Методи імітаційного 
моделювання 
міського середовища. 
Переваги та 
особливості / 
Дзюбенко П.О., 
Вовчук Д.С., Глушич 
О.М. // BIM-
технології в 
будівництві: досвід та 
інновації : матер. 
доповідей Першої 
всеукр. наук.-практ. 
конф., 18–19 березня 
2021 р. – Харків, 
ХНУБА, 2021. – С. 
261–263.
11. Дзюбенко П.О. 
Методичні аспекти 
щодо викладання 



навчальної 
дисципліни 
«Образотворче 
мистецтво» 
здобувачам вищої 
освіти зі спеціальності 
191 «Архітектура та 
містобудування» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня в умовах 
дистанційного 
навчання // Сучасна 
освіта: шляхи 
підвищення 
конкурентоздатності 
університетів : матер. 
76-ї наук.-метод. 
конф. Харківського 
національного 
університету 
будівництва та 
архітектури, 30 
березня – 1 квітня 
2021 р. – Харків, 
ХНУБА, 2021. – С. 
391–395.
Участь у журі:
1.Волонтер-викладач у 
підготовці п’ятьох 
діточок до участі у 
Міжнаролному 
конкурсі дитячого 
малюнку «Нарисуй 
мені світ», церемонія 
нагороди переможців 
якого відбулася в 
травні 2017 року в 
місті Парижі, Франції. 
– Подяка директора 
БЦ «Джерело життя» 
Григорян М.В. 
(№05/03/17 «5» 
березня 2017 року).
2. Голова журі та 
куратор VІІ-го 
обласного конкурсу 
дитячого малюнку на 
грецьку тематику 
«Сяйво Еллади» у 
2017 році (4–19 
листопада), який 
проходив в рамках 
сімнадцятого сезону 
Днів грецької 
культури в м. Харків. 
– Подяка Голови 
громадської 
організації 
«Харківське міське 
товариство греків 
«Геліос» К. Шевченко 
(протокол №16/05/17 
від 16.05.17).
3. Голова журі та 
кураторVІІІ-го 
обласного конкурсу 
дитячого малюнку на 
грецьку тематику 
«Сяйво Еллади» у 
2018 року (31 жовтня 
–11 листопада), який 
проходив в рамках 
вісімнадцятого сезону 
Днів грецької 
культури в м. Харків. 
– Подяка Голови 
громадської 
організації 
«Харківське міське 
товариство греків 



«Геліос» К. Шевченко  
(протокол №20/05/18 
від 20.05.18).
4. Голова журі та 
куратор ІХ-го 
обласного конкурсу 
дитячого малюнку на 
грецьку тематику 
«Сяйво Еллади» у 
2019 році (28 жовтня–
6 листопада), який 
проходив в рамках 
дев’ятнадцятого 
сезону Днів грецької 
культури в м. Харків 
та був приурочений до 
30-річчя ГО 
«Харківське міське 
товариство греків 
«Геліос». Також 
висловлює подяку за 
проведення 
презентації конкурсу 
«Сяйво Еллади». – 
Подяка Голови 
громадської 
організації 
«Харківське міське 
товариство греків 
«Геліос» К. Шевченко 
(протокол №14/05/19 
від 14.05.19).
5. Співпраця в 
організації ХХІV 
конкурсу «Дух Еллади 
з нами», присвячений 
Греції, в Харківській 
області з Філією 
Грецького Фонду 
Культйри м. Одеса, 23 
березня, 2019 рік, 
щодо організації 
Конкурсів дитячого 
малюнку. – Подяка 
директора Філії 
Грецького Фонду 
Культйри С. 
Парадісопулоса (23 
березня 2019).
6. Член журі 
25.10.2019 року ІІ 
Відкритого конкурсу 
театрально-
сценічного мистецтва 
малих форм «ЛЕТИ!» 
серед шкіл 
естетичного 
виховання у номінації 
«Сценографія». 
КПСМНЗ «Школа 
сучасних театрально-
сценічних напрямів», 
м. Харків. – Довідка 
Заступника директора 
Департаменту 
культури Харківської 
міської ради Т.В. 
Мараховської.
7. Голова журі та 
куратор Х-го 
ювілейного обласного 
конкурсу дитячого 
малюнку на грецьку 
тематику «Сяйво 
Еллади» у 2020 році 
(28 жовтня – 6 
листопада), який 
присвячений 
Державному святу 
Республіки Греція 
День «Охі!». – Подяка 



Голови громадської 
організації 
«Харківське міське 
товариство греків 
«Геліос» К. Шевченко 
(протокол №12/05/20 
від 12.05.20).
8. Член журі з 
14.12.2020 по 
20.12.2020 року ІІІ 
Відкритого конкурсу 
театрально-
сценічного мистецтва 
малих форм «ЛЕТИ!» 
у номінації 
«Сценографія». 
КПСМНЗ «Школа 
сучасних театрально-
сценічних напрямів», 
Харківська міська 
рада Харківської 
області виконавчий 
комітет, департамент 
культури, м. Харків. – 
Довідка Заступника 
директора 
Департаменту 
культури Харківської 
міської ради Т.В. 
Мараховської.
9. Член журі 
Міжнародного 
конкурсу-фестивалю 
«Сонячний Олімп», 
липень 2021 роук. 
Подяка від 
організаторів – 
Громадської 
організації «Сприяння 
розвитку мистецьких 
талантів та спорту 
«ЗОЛОТИЙ ОЛІМП», 
Харківська область, 
Україна.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Національної 
Спілки художників 
України. Посвідчення 
№ 6103 від 01.11.2013 
р.
Стажування: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
тема – Декоративний 
натюрморт – 
особливості та техніки 
виконання у рисунку., 
наказ №1192-02, 
29.12.2021 р.

394043 Стадник 
Денис 
Юрійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

Харківська 

5 ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Твори живопису та 
декоративного 
мистецтва:
1. Мурал «Турбоарт», 
2017 р. 
2. Розпис «Butterfly», 
2018 р. 
3. Мурал «Sower», 
2019 р. 
4. Мурал 
«Градусник», 2019 р. 
5. Мурал «Бугрімова», 
2019 р. 
6. Ескізний проект 
розпису житлового 
будинку «Жива 
волога», 2019 р. 
(Photoshop, Corel 
Draw) 



державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.02020501 
образотворче 

мистецтво

7. Ескізний проект 
розпису ресторану 
«Вихр», 2020 р. (Corel 
Draw) 
8. Ескізний проект 
розпису приватного 
житлового будинку 
«Viking», 2020 р. 
(Photoshop) 
9. Ескізний проект 
розпису житлового 
будинку «Bionik», 
2019 р. (Photoshop) 
10. Ескізний проект 
вітражу «Харківська 
бісквітка», 2018 р. 
(Photoshop, Corel 
Draw) 
11. 3D модель 
конектора 
просторового 
конструктора, 2020 р. 
(Blender) 
12. Ескізний проект 
розпису житлового 
будинку «Еко світ», 
2019 р. (Photoshop, 
Corel Draw) 
Керівництво 
постійнодіючим 
науковим 
студентським гуртком 
«Актуальні мистецькі 
практики в 
архітектурному 
середовищі», 2021–
2022 н.р. (Наказ 
№ 23-01 від 
24.01.2022 р.)
Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р. 
Стажування: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
Тема – «Сучасні 
форми створення арт - 
об’єктів»., наказ 
№1192-02, 29.12.2021 
р. 

27619 Радченко 
Алла 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

31 ОК 12 Нарисна 
геометрія, 
інженерна 
графіка та 
теорія тіней

Кваліфікація: Диплом 
інженера-
будівельника, 
Ростовський 
інженерно-
будівельний інститут, 
рік закінчення 1979, 
спеціальність: 
Промислове та 
цивільне будівництво
Монографії:
1. Основи 
архітектурної графіки 
: навч. посібник / А. 
О. Радченко, О. Ю. 
Усачова ; Харків. нац. 
ун - т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
248 c.
ISBN 978-966-695-
439-1. URL: 2. 
Радченко А. О. Методи 
поглиблення 
графічних знань при 
виконанні завдань з 



архітектурного 
проектування // 
Архітектурна освіта і 
наука в Україні і світі: 
досвід і перспективи 
розвитку : 
[монографія] / 
редкол. О. Л. 
Михайлишин 
(голова), П. А. Ричков, 
Н. В. Лушнікова та ін. 
- Рівне : ФОРМАТ-А, 
2019. ISBN 978-617-
515-318-5. С. 65-69. 
Навчальний посібник:
Радченко А. О.  
Основи архітектурної 
графіки : навч. 
посібник / А. О. 
Радченко, О. Ю. 
Усачова; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
248 c.
Тези:
1. Radchenko Alla. 
Problems of 
fundamental disciplines 
in technical studies of 
Ukraine // Proceedings 
of II International 
scientific and practical 
conference “Problems 
and perspectives in 
European education 
development”, 21st- 
24th of November 2017, 
Prague Institute for 
Qualification 
Enhancement, Prague, 
Czech Republic, ISBN 
978-1-387-37410-6. pp. 
54-55.
2. Radchenko Alla. 
Some aspects of 
training future 
architects in the 
conditions of scientific 
and technical progress 
// “Science progress in 
European countries: 
new concepts and 
modern solutions”: 
Papers of the 3rd 
International Scientific 
Conference. November 
23, 2018, Stuttgart, 
Germany, ISBN 978-3-
944375-22-9. pp. 291-
294.
3. Радченко А. О. 
Методи поглиблення 
графічних знань при 
виконанні завдань з 
архітектурного 
проектування // 
Архітектурна освіта і 
наука в Україні і світі: 
досвід і перспективи 
розвитку : 
[монографія] / 
редкол. О. Л. 
Михайлишин 
(голова), П. А. Ричков, 
Н. В. Лушнікова та ін. 
- Рівне : ФОРМАТ-А, 
2019. ISBN 978-617-
515-318-5. С. 65-69.
4. Любченко М. А., 



Радченко А. О. 
Розвиток 
архітектурної освіти 
для іноземних 
студентів у ЗВО 
України / Liubchenko 
M., Radchenko A. 
Development of 
architectural education 
for foreign students in 
higher schools of 
Ukraine. Архітектурна 
освіта і наука в Україні 
та світі: досвід і 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Рівне, 1-4 
жовтня 2019 р. ред. 
кол.: Михайлишин О. 
Л. (відповід. ред.), 
Лушнікова Н. В., 
Потапчук І. В., 
Сергіюк І. В. Рівне : 
НУВГП, 2019. С. 98-
99.
5. Радченко А. О., 
Зоркіна А. Життя та 
творчість Герштейна 
Юліана Ісаєвича // 
Спадщина 
університету: Історія. 
Освіта. Наука. 
Культура. Особистість 
: матеріали V Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Харків, 20–21 листоп. 
2019 р.) / Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О.М. Бекетова ; 
керівник вид. проєкту 
В.М. Бабаєв. — Харків 
: Золоті сторінки, 
2020. ISBN 978-966-
400-539-2. С. 57-59.
6. Liubchenko M., 
Radchenko A. 
Designing of modern 
playgrounds adapted 
for children with 
disabilities // Impact of 
modernity on science 
and practice. Abstracts 
of XII international 
scientific and practical 
conference. Edmonton, 
Canada 2020. pp. 97-
98.
7. Любченко М.А., 
Радченко А.О. Сучасні 
тенденції в організації 
ігрового простору 
дитячих майданчиків 
міських територій // 
Сучасні проблеми  
архітектури  та  
містобудування:  
Наук.-техн. збірник / 
Відпов. ред. В.В. 
Товбич. – К., КНУБА, 
2020. – Вип. 58. – С. 
164-177.
8. Liubchenko M., 
Radchenko A., 
Mandrichenko O. Some 
Aspects of Creating 
Architectural Scale 
Models of Buildings. 
European scientific 
discussions. Abstracts 
of the 3rd International 



scientific and practical 
conference. Potere della 
ragione Editore. Rome, 
Italy. 2021. Pp. 285-
288.
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою:
1. «Архітектурне 
проєктування. 
Індивідуальний 
житловий будинок» 
англійською мовою 
(наказ ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова №373-
01 від 05.10.2021) – 60 
ауд. годин
2. «Архітектурне 
проєктування. Макет 
індивідуального 
житлового будинку» 
англійською мовою 
(наказ ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова №373-
01 від 05.10.2021) – 60 
ауд. годин
3. «Архітектурне 
проєктування: кафе на 
75-100 місць» 
англійською мовою 
(наказ ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова №373-
01 від 05.10.2021) – 68 
ауд. годин
4. «Архітектурне 
проєктування: 
наземний гараж для 
легкових автомобілів 
на 150 машиномісць» 
англійською мовою 
(наказ ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова №373-
01 від 05.10.2021) – 68 
ауд. годин
Керівництво 
студенткою (Шевцова 
А. І., гр. А2018-3) до II 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2019/2020 н. р. зі 
спеціалізацій 
«Прикладна 
геометрія, інженерна 
графіка та технічна 
естетика», тема 
«Застосування методів 
світлотіньового 
моделювання 
поверхонь обертання 
складної форми», 
диплом ІІІ ступеня, 
2020 р. Наказ МОН 
№1220 від 
05.10.2020р.
Стажування:
ТОВ «Науково-
Виробниче 
Об’єднання 
«ЕНЕРГОПРОМ»», 
довідка про 
проходження 
стажування № 2020-
12-041 від 04.12.2020 
р., тема 
«Проєктування 
об'єктів громадського 
харчування з 
урахуванням сучасних 
вимог», Наказ №29-
02, 13.01.2021 р., звіт



52722 Михайлова 
Інна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
0301 

Фiлософiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056023, 

виданий 
26.02.2020

15 ОК 5 Філософія Статті:
1. Mykhailova I. 
Communitarysm and 
liberalism: discussions 
on the universality of 
human rights. 
European political and 
law discourse. 2019. 
Vol. 2. Iss. 6. P. 68–71.
2. Михайлова І. (2019). 
Legitimation of state 
power in the context of 
international relations. 
Grani, 22(7), 72-80.
3. Михайлова І. О. 
Легітимація права в 
умовах 
багатополярності 
політичного поля. 
Гілея : науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. 
ред. В. М. Вашкевич. 
К. : ВІР УАН, 2019.  
Вип. 141 (2). С. 48–51.
4. Михайлова И. А. 
Дискурсивность 
феномена 
политической 
справедливости как 
индикатора 
легитимности права. 
Гілея : науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. 
ред. В. М. Вашкевич. 
К. : ВІР УАН, 2019. 
Вип. 142 (3). С. 74–77.
5. Михайлова І. О. 
Дискурсивна етика як 
проект реалізації прав 
людини в умовах 
глобалізації. Гілея : 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В. М. 
Вашкевич. К. : ВІР 
УАН, 2019. Вип. 145 
(2). С. 187–189. 
6. Михайлова І. 
Глобальні 
перспективи 
легітимації державної 
влади в контексті 
багатополярності 
світової політики. 
Social and Human 
Sciences. Polish-
Ukrainian scientific 
journal. – 2018. – № 1 
(17).
Тези:
1. Mykhailova I., 
Makarov D. Vectors of 
modern international 
policy and legitimate on 
of government // 
Місто. Культура. 
Цивілізація: 
матеріали X міжнар. 
наук.-теорет. 
Інтернет-конф., 
Харків, квітень 2020 
р. / [редкол. : М. К. 
Сухонос (відпов. ред.) 
та ін.] ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 



280 с. – С. 208-209.
2. Михайлова І. О. 
Легітимація права в 
умовах 
багатополярності 
політичного поля // 
Місто. Культура. 
Цивілізація: 
матеріали IX міжнар. 
наук.-теорет. 
Інтернет-конф., 
Харків, квітень 2019 р. 
/ [редкол. : М. К. 
Сухонос (відпов. ред.) 
та ін.] ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2019. – 
322 с. – С. 88-94.
3. Mykhailova I. Trust 
in the international 
relations: political 
science context / I. 
Mykhailova, L. 
Radionova, O. 
Kudryavtsev et al // 
International Relation 
Review Ivan Franko 
National University of 
Lviv. – 2019. – Vol. 2. – 
Iss. 1. – P. 92–102.
4. Михайлова І. О. 
Легітимація права як 
умова якості життя в 
сучасному суспільстві 
/ І. О. Михайлова // 
Contemporary 
Problems of Improve 
Living Standards in a 
Globalized World. 
Volume of Scientific 
Papers. The Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole. – Opole, 2018. – 
Р. 576–571.
5. Михайлова И. А. 
Легитимация права в 
контексте 
дискурсивной теории 
демократии // Місто. 
Культура. Цивілізація: 
матеріали VIIІ 
міжнар. наук.-теорет. 
Інтернет-конф., 
Харків, квітень 2018 р. 
/ [редкол. : М. К. 
Сухонос (відпов. ред.) 
та ін.] ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
288 с. – С. 53-57.
6. Mykhailova I.,Musa 
Ismail. Processes of 
legitimation of state 
power in the political 
systems of the world: 
political and legal 
context// Місто. 
Культура. Цивілізація: 
матеріали X міжнар. 
наук.-теорет. 
Інтернет-конф., 
Харків, квітень 2020 
р. / [редкол. : М. К. 
Сухонос (відпов. ред.) 
та ін.] ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 



О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
280с.  С.24-26.
7. Mykhailova i., Melnik 
I. Development of legal 
bases of social work in 
Ukraine/ Місто. 
Культура. Цивілізація: 
матеріали X міжнар. 
наук.-теорет. 
Інтернет-конф., 
Харків, квітень 2020 
р. / [редкол. : М. К. 
Сухонос (відпов. ред.) 
та ін.] ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
280 с. – С. 224-227.
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою:
«Філософія» 
англійською мовою 
(наказ ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова №415-
01  від 24.12.2020) – 
68 ауд. годин  
Захист дисертації за 
спеціальністю: 
Політичні інститути 
та процеси, та 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
політичних наук на 
підставі рішення 
Атестаційної колегії 
від 26.02.2020 р., 
(диплом кандидата 
наук ДК № 056023 від 
26.02.2020 р.), наказ 
№538-02, 14.07.2021 
р.
Участь у професійних 
об’єднаннях: Член 
Соціологічної 
асоціації України. 
Членський квиток № 
1302 від 7 липня 2018 
р.

179563 Манохін 
Володимир 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

38 ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Кваліфікація: Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення 1985, 
спеціальність: 
Iнтер’єр та 
обладнання.
Тези:
1. Манохин В.П. 
Цветовая среда 
города: пути её 
формирования / 
Манохин В.П. // 
Сучасні тенденції 
розвитку архітектури і 
містобудівництва : 
матер. всеукр. наук.-
техн. конф., Харків, 
листопад 2017 р. [ред. 
кол.: Г.О. Осиченко 
(відп.ред.) та ін.]; 
Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені 



О.М. Бекетова. – 
Харків, ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2017. – 
С. 199–200.
2. Манохін В.П. Колір, 
як композиційна 
складова 
формоутворення / 
В.П. Манохін // 
Художня культура 
Греції та України в 
сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. — Харків : 
Мачулін, 2019. — С. 
63–65.
3. Манохін В.П. 
Поліхромія у міському 
середовищі / Манохін 
В.П. // Topical issues 
of modern science, 
society and education. 
Proceedings of the 3rd 
International scientific 
and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”. Kharkiv, 
Ukraine. 2021. PP. 
676–678.
4. Манохін В.П. 
Гармонізуючі засоби 
архітектурного 
модерну / Манохін 
В.П. // Innovations and 
prospects of world 
science. Proceedings of 
the 2nd International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2021. PP. 420–
421.
5. Манохін В.П. 
Світлова композиція в 
архітектурній формі / 
Манохін В.П. // 
Modern science: 
innovations and 
prospects. Proceedings 
of the 1st International 
scientific and practical 
conference. SSPG 
Publish. Stockholm, 
Sweden. 2021. Pp. 358–
360.
Твори живопису, 
декоративного 
мистецтва:
1. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Проект архітектурно-
художнього рішення 
інтер’єру фойє 
адміністративного 
корпусу ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова – 70х90, 
бум., акв., гуаш, 2018.
2. Проект 
архітектурно-
художнього рішення 
інтер’єрів учбових 
аудиторій 
архітектурного 
корпусу №306, 307, 
308  ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова – 2 пл. 
70х10, бум., акв., гуаш, 



2018.
3. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Живописне полотно 
«Церков» для адмін. 
корпусу ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова – 
55х80, полотно, олія, 
2018.
4. Графічна робота 
«Діалог Бекетова з 
Ржепішевським» – 
80х60, карт., акв., 
темп., 2018.
5. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Розробка наочних 
матеріалів з дисц. 
«Живопис» для студ. 
спец. «ОМ» – 6 робіт 
30х40, бум., акв., 
2020.
6. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Розробка наочних 
матеріалів з дисц. 
«Живопис та 
кольорознавство» для 
спец. «Дизайн» – 10 
планшетів 75х75, бум., 
акв., гуаш, 2020.
7. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Проект архітектурно-
художнього рішення 
фойе актового залу 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова – 60х80, 
бум., акв., гуаш, туш, 
2021.
8. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Відпочинок у полі» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 250х340, 
полотно, олія, грунт, 
2020.
9. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Зварювальники» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 240х180, 
полотно, олія, грунт, 
2020.
10. Манохін В.П., 
Мирончик П.В. 
Реставрація 
живописного полотна 
спадщини 50 р. ХХ ст. 
«Молоді вчені» 
(ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) – 270х200, 
оргаліт, темпера, В-Е, 
2020.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття». 
Свідоцтво від 
04.09.2018 р.
Стажування: 
Харківський  Будинок 
актора ім. Леся 
Сердюка, за темою 



«Технології, техніка та 
обладнання в 
сучасному 
театральному 
мистецтві», наказ № 
901-02 від 27.10.2017 
р., 3,6 кредити (108 
год.) 

27619 Радченко 
Алла 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

31 ОК 12 Нарисна 
геометрія, 
інженерна 
графіка та 
теорія тіней

Кваліфікація: Диплом 
інженера-
будівельника, 
Ростовський 
інженерно-
будівельний інститут, 
рік закінчення 1979, 
спеціальність: 
Промислове та 
цивільне будівництво
Монографії:
1. Основи 
архітектурної графіки 
: навч. посібник / А. 
О. Радченко, О. Ю. 
Усачова ; Харків. нац. 
ун - т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
248 c.
ISBN 978-966-695-
439-1. URL: 2. 
Радченко А. О. Методи 
поглиблення 
графічних знань при 
виконанні завдань з 
архітектурного 
проектування // 
Архітектурна освіта і 
наука в Україні і світі: 
досвід і перспективи 
розвитку : 
[монографія] / 
редкол. О. Л. 
Михайлишин 
(голова), П. А. Ричков, 
Н. В. Лушнікова та ін. 
- Рівне : ФОРМАТ-А, 
2019. ISBN 978-617-
515-318-5. С. 65-69. 
Навчальний посібник:
Радченко А. О.  
Основи архітектурної 
графіки : навч. 
посібник / А. О. 
Радченко, О. Ю. 
Усачова; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
248 c.
Тези:
1. Radchenko Alla. 
Problems of 
fundamental disciplines 
in technical studies of 
Ukraine // Proceedings 
of II International 
scientific and practical 
conference “Problems 
and perspectives in 
European education 
development”, 21st- 
24th of November 2017, 
Prague Institute for 
Qualification 
Enhancement, Prague, 
Czech Republic, ISBN 
978-1-387-37410-6. pp. 



54-55.
2. Radchenko Alla. 
Some aspects of 
training future 
architects in the 
conditions of scientific 
and technical progress 
// “Science progress in 
European countries: 
new concepts and 
modern solutions”: 
Papers of the 3rd 
International Scientific 
Conference. November 
23, 2018, Stuttgart, 
Germany, ISBN 978-3-
944375-22-9. pp. 291-
294.
3. Радченко А. О. 
Методи поглиблення 
графічних знань при 
виконанні завдань з 
архітектурного 
проектування // 
Архітектурна освіта і 
наука в Україні і світі: 
досвід і перспективи 
розвитку : 
[монографія] / 
редкол. О. Л. 
Михайлишин 
(голова), П. А. Ричков, 
Н. В. Лушнікова та ін. 
- Рівне : ФОРМАТ-А, 
2019. ISBN 978-617-
515-318-5. С. 65-69.
4. Любченко М. А., 
Радченко А. О. 
Розвиток 
архітектурної освіти 
для іноземних 
студентів у ЗВО 
України / Liubchenko 
M., Radchenko A. 
Development of 
architectural education 
for foreign students in 
higher schools of 
Ukraine. Архітектурна 
освіта і наука в Україні 
та світі: досвід і 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Рівне, 1-4 
жовтня 2019 р. ред. 
кол.: Михайлишин О. 
Л. (відповід. ред.), 
Лушнікова Н. В., 
Потапчук І. В., 
Сергіюк І. В. Рівне : 
НУВГП, 2019. С. 98-
99.
5. Радченко А. О., 
Зоркіна А. Життя та 
творчість Герштейна 
Юліана Ісаєвича // 
Спадщина 
університету: Історія. 
Освіта. Наука. 
Культура. Особистість 
: матеріали V Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Харків, 20–21 листоп. 
2019 р.) / Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О.М. Бекетова ; 
керівник вид. проєкту 
В.М. Бабаєв. — Харків 
: Золоті сторінки, 
2020. ISBN 978-966-



400-539-2. С. 57-59.
6. Liubchenko M., 
Radchenko A. 
Designing of modern 
playgrounds adapted 
for children with 
disabilities // Impact of 
modernity on science 
and practice. Abstracts 
of XII international 
scientific and practical 
conference. Edmonton, 
Canada 2020. pp. 97-
98.
7. Любченко М.А., 
Радченко А.О. Сучасні 
тенденції в організації 
ігрового простору 
дитячих майданчиків 
міських територій // 
Сучасні проблеми  
архітектури  та  
містобудування:  
Наук.-техн. збірник / 
Відпов. ред. В.В. 
Товбич. – К., КНУБА, 
2020. – Вип. 58. – С. 
164-177.
8. Liubchenko M., 
Radchenko A., 
Mandrichenko O. Some 
Aspects of Creating 
Architectural Scale 
Models of Buildings. 
European scientific 
discussions. Abstracts 
of the 3rd International 
scientific and practical 
conference. Potere della 
ragione Editore. Rome, 
Italy. 2021. Pp. 285-
288.
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою:
1. «Архітектурне 
проєктування. 
Індивідуальний 
житловий будинок» 
англійською мовою 
(наказ ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова №373-
01 від 05.10.2021) – 60 
ауд. годин
2. «Архітектурне 
проєктування. Макет 
індивідуального 
житлового будинку» 
англійською мовою 
(наказ ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова №373-
01 від 05.10.2021) – 60 
ауд. годин
3. «Архітектурне 
проєктування: кафе на 
75-100 місць» 
англійською мовою 
(наказ ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова №373-
01 від 05.10.2021) – 68 
ауд. годин
4. «Архітектурне 
проєктування: 
наземний гараж для 
легкових автомобілів 
на 150 машиномісць» 
англійською мовою 
(наказ ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова №373-
01 від 05.10.2021) – 68 
ауд. годин



Керівництво 
студенткою (Шевцова 
А. І., гр. А2018-3) до II 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2019/2020 н. р. зі 
спеціалізацій 
«Прикладна 
геометрія, інженерна 
графіка та технічна 
естетика», тема 
«Застосування методів 
світлотіньового 
моделювання 
поверхонь обертання 
складної форми», 
диплом ІІІ ступеня, 
2020 р. Наказ МОН 
№1220 від 
05.10.2020р.
Стажування:
ТОВ «Науково-
Виробниче 
Об’єднання 
«ЕНЕРГОПРОМ»», 
довідка про 
проходження 
стажування № 2020-
12-041 від 04.12.2020 
р., тема 
«Проєктування 
об'єктів громадського 
харчування з 
урахуванням сучасних 
вимог», Наказ №29-
02, 13.01.2021 р., звіт

131571 Сторожук 
Леонід 
Костянтинов
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Атестат 
доцента 12ДЦ 

035884, 
виданий 

04.07.2013

31 ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Графічні твори:
1. Сатирична графіка і 
карикатури: «Сільськи 
мотиви». Туш, перо, 
папір 40х30 см. – 15 
робіт (2017 р.)
2. Серія робіт 
сатиричної графіки: 
«Лінія» – 20 робіт, 
30х40. Туш, перо, 
папір (2018 р.)
3. Живопис. «Хмари». 
П.о. 100х80 см. 
/Музей університету/ 
(2019 р.)
4. «Літо». П.О. 100х80 
см. (2019 р.)
5. Серія: «Художники і 
виставки» – 15 робіт. 
Туш. Перо. Папір, 
комп’ютерна графіка. 
30х40 см. (2019 р.)
6. Серія дружніх 
шаржів на гостей 
університету 2019–
2020 р.  130 малюнків. 
Туш, перо, олівці, 
комп’ютерна графіка. 
30Х40 см. (2019–2020 
р.)
7. Серія 
гумористичних 
замальовок «В метро: 
від ХТЗ до архітектора 
Бекетова» – 20 робіт. 
Туш, перо, 
комп’ютерна обробка 
(2019 р.)
8. Серія графічних 
сатиричних робіт: 
«Червона стрічка з 
протилежного  боку. 
Відкриття» – 20 
аркушів 30х40 см. 



Туш, перо, гуаш. 
Папір. Комп’ютерна 
графіка. (2020 р.)
9. Серія графічних 
робіт: «Осінні дерева. 
Локдаун». Туш, перо, 
папір. 30х40 см. – 12 
малюнків (2020 р.)
Професійні 
публікації:
1. Сторожук Л. 
Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М. Бекетова. До 95-
річчя ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова. 60 
сторінок. Альбом 
«Живопис, графіка» 
2017 рік.
2. Сторожук Л. 
Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М. Бекетова. До 95-
річчя ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова. 137 
сторінок. Альбом 
«Альбом карикатур» 
2017 рік.
3. Каталог 39 
фестивалю карикатур, 
м. Стамбул. 
«Карикатура», С. 145 
(2020 р.)
4. Каталог 15 
міжнародної виставки 
сатиричної графіки 
(Бельгія) «15 George 
van Raemdonck 
KARTOTNNALE 
2020», тема «Лінія», 
С. 102–105 (2020 р.)
5. Електронний 
каталог 14 
Міжнародної виставки 
карикатур «Шалені 
дороги» (Хорватія, м. 
Загреб) (2020 р.). 
6. Каталог виставки 
«The best cartoons of 
Nippon-2020» 
(Японія, м. Сайтама), 
С. 43, 59 (2020 р.)
7. Каталог виставки 
«INTERNATIONAL 
CARTOON CONTEST 
MINI HYDROPOWER 
PLANTS – MAXIMUM 
DESTRUCTION» 
(Сербія), С. 38 (2020 
р.).
Стажування: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
довідка №24 від 
02.02.22 р., тема - 
«Сучасні графічні 
техніки в анімації», 
наказ № 48-02, 
02.02.2022 р., звіт. 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.) 
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Харківської 
організації 



Національної спілки 
художників України, 
№ 9720 від 02.06.1985 
р.

392243 Коломієць 
Вікторія 
Олексіївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

022 Дизайн

0 ОК 11 
Комп’ютерні 
технології в 
дизайні

Монографія:
Вергунов, Сергій 3D-
моделювання як 
інструмент 
комп'ютерних 
технологій в дизайні 
України [Текст] : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, Л. 
Звенігородський . — 
[Б. м.] : LAP Lambert 
Academic Publishing, 
2021 . — 416 с.
Тези:
1. Зінченко А.Г., 
Коломієць В.О. 
Сучасні комп’ютерні 
технології та штучний 
інтелект// Trends of 
development modern 
science and practice. 
Abstracts of IX 
International Scientific 
and Practical 
Conference. Stockholm, 
Sweden. 2021. Р. 66-71.
2. Зінченко А.Г., 
Коломієць В.О. 
Використання Clip 
Studio paint та 
інструменту colorize у 
комп’ютерних 
технологіях в дизайні 
// “International 
scientific innovations in 
human life”, 
Proceedings of the 5th 
International scientific 
and practical 
conference. Cognum 
Publishing House. 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. P. 592-
598.
3. Коломиец В. А. 
Растровая графика. Ее 
возможности и 
недостатки для 
дизайнера / The 3rd 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
science: innovations 
and prospects” 
(December 5-7, 2021) 
SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 
2021. P. 613-618.
4. Коломиец В.А. 
Отличие растровой 
графики от векторной 
/ The I International 
Scientific and Practical 
Conference «The latest 
problems of modern 
science and practice», 
January 11 – 14, 2022, 
Boston, USA. P. 54-58.
5. Коломиец В.А. 
Понятие стилизации в 
дизайне. Этапы 
выполнения задания 
«стилизация 
автопортрета» в 
программе Adobe 



Photoshop / The III 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Society 
and science. Problems 
and prospects», 
January 25 – 28, 2022, 
London, England. P. 
47-52. 
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Національної 
спілки художників 
України. Посвідчення 
№6889 від 23.10.2018 
р.

392241 Зінченко 
Андрій 
Георгійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Обласний 

комунальний 
заклад 

"Харківське 
художнє 

училище", рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
020208 

Образотворче 
мистецтво

0 ОК 11 
Комп’ютерні 
технології в 
дизайні

Монографія:
Вергунов, Сергій 3D-
моделювання як 
інструмент 
комп'ютерних 
технологій в дизайні 
України [Текст] : 
[монография] / С. 
Вергунов, Н. 
Вергунова, Л. 
Звенігородський . — 
[Б. м.] : LAP Lambert 
Academic Publishing, 
2021 . — 416 с.
Твори дизайну:
1. Дизайн логотипу, 
шрифту, іконок та 
загального 
оформлення для 
«Roshan Defense», 
глобальної 
модифікації для гри 
DotA 2 (2019).
2. Проект із серій 
іконок 
внутрішньоігрових 
персонажів для 
«Roshan Defense», 
глобальної 
модифікації для гри 
DotA 2 (2020).
3. Проект дизайну 
оформлення 
внутрішньоігрового 
довідника для 
«Roshan Defense», 
глобальної 
модифікації для гри 
DotA 2 (2021).
4. Проект серій 
ілюстрацій на тему 
«Герої Меча та Магії» 
(2021).
5. Проект серій 
ілюстрацій для 
«Roshan Defense», 
глобальної 
модифікації для гри 
DotA 2 (2021).
Тези:
1. Зінченко А.Г., 
Коломієць В.О. 
Сучасні комп’ютерні 
технології та штучний 
інтелект// Trends of 
development modern 
science and practice. 
Abstracts of IX 
International Scientific 
and Practical 
Conference. Stockholm, 
Sweden. 2021. Р. 66-71.
2. Зінченко А.Г., 
Коломієць В.О. 



Використання Clip 
Studio paint та 
інструменту colorize у 
комп’ютерних 
технологіях в дизайні 
// “International 
scientific innovations in 
human life”, 
Proceedings of the 5th 
International scientific 
and practical 
conference. Cognum 
Publishing House. 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. P. 592-
598.
3. Зінченко А.Г. 
Комп’ютерні 
технології у проєктній 
графіці // Science 
foundations of modern 
science and practice. 
Abstracts of X 
International Scientific 
and Practical 
Conference. Athens, 
Greece. 2021. P. 34-41.
4. Зінченко А.Г. 
Комп’ютерні 
технології. колірні 
режими та підготовка 
до друку // Modern 
scientific research: 
achievements, 
innovations and 
development prospects. 
Proceedings of the 5th 
International scientific 
and practical 
conference. MDPC 
Publishing. Berlin, 
Germany. 2021. Pp. 
562-568.
5. Зінченко А. Г. 
Створення 
натюрморту з 
геометричних фігур за 
допомогою 
комп’ютерних 
технологій // The 6th 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
directions of scientific 
research development” 
(November 24-26, 
2021) BoScience 
Publisher, Chicago, 
USA. 2021.P. 688-695. 

385837 Хрісанфова 
Дар`я 
Валеріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківський 
художньо-

промисловий 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво

17 ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Стаття:
Тарасов В.В. Арт-
терапія у контексті 
травматичного 
поствоєнного досвіду: 
американські PTSD 
студії / Тарасов В.В., 
Кривуц С.В., 
Хрісанфова Д.В. // 
SWorld Journal. – 
2021. – Issue № 7, Part 
5. – PP. 91–99. (Index 
Copernicus) 
Твори живопису та 
декоративного 
мистецтва:
1. Живопис «Fog», 
полотно, акварель, 
2020 р.
2. Живопис «Air», 
полотно, акврель, 



2020 р.
3. Живопис «Колiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
4. Живопис 
«Простiр», полотно, 
акврель, 2020 р.
5. Живопис «Свiтло», 
полотно, акварель, 
2020 р.
Керівництво 
постійнодіючим 
науковим 
студентським гуртком 
«Актуальні мистецькі 
практики в 
архітектурному 
середовищі», 2021–
2022 н.р. (Наказ № 
23-01 від 24.01.2022 
р.)
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.
Стажування: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
тема – «Сучасні 
форми створення арт-
проекту; public art і 
сучасне місто», наказ 
№1192-02, 29.12.2021 
р.  

79200 Вінтаєв 
Дмитро 
Юрійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.02020701 
дизайн

8 ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Статті:
1. Вінтаєв Д.Ю.  
Малюнок як засіб 
дослідження 
навколишнього 
середовища / Вінтаєв 
Д.Ю., Вінтаєва Н.С. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2017. 
– Вип. 135. – С. 46–49.  
2. Вінтаєв Д.Ю. 
Акварель як мобільна 
техніка дослідження 
предметно-
просторового 
середовища / Вінтаєв 
Д.Ю., Вінтаєва Н.С. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2018. 
– Вип. 142. – С. 213–
216.
Твори живопису та 
декоративного 
мистецтва:
1. «Вечірні вогні» 
80*100 см – картон, 
акрил, 2017.
2. «Весна у 
Морському» 80*100 
см – картон, акрил, 
2017.
3. «Квіти жовтня» 
80*100 см – картон, 
акрил, 2018.
4. «Зимовий сад» 
80*100 см – картон, 
акрил, 2018.
5. «Зимка» 80*100 см 
– картон, акрил, 2019.



6. «Канал Венеції» 
50*60 см – картон, 
акрил, 2019.
7. «Зимова казка» 
80*100 см – картон, 
акрил, 2020.
8. «Ширяево» 60*80 
см – картон, акрил, 
2020.
9. «Перед Різдвом» 
80*100 см – картон, 
акрил, 2021.
10. «Весна» 80*100 см 
– картон, акрил, 2021.
Професійні 
публікації:
1. Мистецька 
антологія 
Харківщини. Велика 
колекція : альбом. – 
Харків :  ХОНСХУ, 
Харківський художній 
музей. – 2018. – С. 43.
2. Вінтаєв Д.Ю. «Квіти 
жовтня» картон, 
акрил,  80х100 // 
Ювілейна 
всеукраїнська 
художня виставка 
присвячена 80 річчю 
ХО НСХУ : каталог. – 
Харків :  ХОНСХУ. – 
2018. – С. 10
3. Вінтаєв Д.Ю. 
Творчий пленер у 
розвитку академічної 
школи і сучасного 
образотворчого 
мистецтва / Д.Ю. 
Вінтаєв // Художня 
культура Греції та 
України в сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. — Харків : 
Мачулін, 2019. — С. 
23–26.
4. Вінтаєв Д.Ю. 
«Зимовий сад» 
картон, акрил,  
80х100 // 
Всеукраїнська 
художня виставка  
«Різдвяна» : каталог. 
– Харків :  
Національна спілка 
художників України, 
ХОНСХУ. – 2019. – С. 
7.
5. Вінтаєв Д.Ю. 
«Перед різдвом» 
картон, акрил,  
80х100 // 
Всеукраїнська 
художня виставка  
«Різдвяна» : каталог. 
– Харків :  
Національна спілка 
художників України, 
ХОНСХУ. – 2021. – 42 
с.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Національної 
спілки художників 
України.  Посвідчення 
№ 5903 від 2012 р.
Стажування: 



Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
тема: «Українська 
графіка в 
комунікативному 
просторі сучасності», 
наказ № 901-02 від 
27.10.2017 р., 3,6 
кредити (108 год.) 

392236 Дзюбенко 
Поліна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 067245, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040050, 
виданий 

23.09.2014

13 ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Статті:
1. Пянида Ю.Б. 
Композиційні 
особливості 
архітектури неоготики 
в Харкові / Пянида 
Ю.Б., Дзюбенко П.О. 
// Науковий вісник 
будівництва. – 2020. – 
Т. 102. – № 4. – С. 50–
55. (фахове видання)
2. Дзюбенко П.О. 
Композиційні 
особливості 
архітектури 
неокласицизму на 
прикладі Палацу 
Одружень в Харкові / 
Дзюбенко П.О., 
Селищева І.І., 
Тимофєєва Н.В., 
Литовко С.І.  // 
Актуальные научные 
исследования в 
современном мире. 
2021. – Вып. 2 (70)., Ч. 
2. С. 12–17. (Index 
Copernicus) 
3. Селищева І.І. 
Розвиток 
колористичних 
тенденцій в 
архітектурі ХХ 
століття / Селищева 
І.І., Дзюбенко П.О., 
Литовко С.І., Пянида 
Ю.Б. // Науковий 
вісник будівництва. – 
2021. – Т. 103. – № 1. – 
С. 78–82. (фахове 
видання)
4. Шило О.В. 
Неоренесанс – 
композиційні 
особливості і роль 
декора в архітектурі 
Харкова кінця ХIХ – 
початку ХХ століть / 
Шило О.В., Дзюбенко 
П.О., Пянида Ю.Б., 
Селищева І.І. // 
Науковий вісник 
будівництва. – 2021. – 
Т. 104. – № 2. – С. 
127–132. (фахове 
видання)
5. Дзюбенко П.О. 
«Мрії юної 
художниці». Папір, 
пастель, акварельні 
кольорові олівці, 
50х35 см, 2017р.
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми НДР кафедри 
ОДМ ХНУБА 
«Композиційне 
формоутворення». 
Державний 



реєстраційний номер: 
0120U105073. Дата 
реєстрації: 23.11.2020 
р.
Професійні 
публікації:
1. Каталог 
Всеукраїнської 
художньої виставки до 
Дня художника, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Живопис, стр. 42, 2017 
рік.
2. Каталог 
Всеукраїнської 
художньої виставки 
«Чарівна та вічна», 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 31, 2017 
рік.
3. Каталог 
Всеукраїнської 
анімалістичної 
художньої виставки, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 34, 2018 
рік.
4. Каталог Ювілейної 
Всеукраїнської 
художньої виставки 
присвяченої 80 річчю 
Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
Графіка, стр. 68, 2018 
рік.
5. Мистецька 
антологія 
Харківщини: історія, 
традиції, сучасність 2 
том. Присвячено 80 
річчю Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
// ХХМ, ХОНСХУ // 
Живопис, графіка, 
стр. 63, 506, 2018 рік.
6. Каталог 
Всеукраїнської 
різдвяної художньої 
виставки, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 46, 
2018–2019 роки.
7. Дзюбенко П.О. 
Харьковский 
Эрехтейон или 
особняк в 
неогреческом стиле. 
Путешествие по 
«греческой» 
Харьковщине. – 
Харьков, 2019. С. 118–
119.
8. Материал 
подготовлен Френкель 
А.Д. Дзюбенко 



Полина 
Александровна. 
Художник, член 
Национального союза 
художников Украины. 
Путешествие по 
«греческой» 
Харьковщине. – 
Харьков, 2019. С. 65–
66. 
9. Материал 
подготовлен 
Обласным 
организационно-
методическим 
центром культури и 
искусства. Газета 
«Эллины Украины», 
октябрь 2020 года, № 
10 (279). Статья «Про 
Грецію: малу та 
велику», стр. 16. 
10. Дзюбенко П.О. 
Методи імітаційного 
моделювання 
міського середовища. 
Переваги та 
особливості / 
Дзюбенко П.О., 
Вовчук Д.С., Глушич 
О.М. // BIM-
технології в 
будівництві: досвід та 
інновації : матер. 
доповідей Першої 
всеукр. наук.-практ. 
конф., 18–19 березня 
2021 р. – Харків, 
ХНУБА, 2021. – С. 
261–263.
11. Дзюбенко П.О. 
Методичні аспекти 
щодо викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Образотворче 
мистецтво» 
здобувачам вищої 
освіти зі спеціальності 
191 «Архітектура та 
містобудування» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня в умовах 
дистанційного 
навчання // Сучасна 
освіта: шляхи 
підвищення 
конкурентоздатності 
університетів : матер. 
76-ї наук.-метод. 
конф. Харківського 
національного 
університету 
будівництва та 
архітектури, 30 
березня – 1 квітня 
2021 р. – Харків, 
ХНУБА, 2021. – С. 
391–395.
Участь у журі:
1.Волонтер-викладач у 
підготовці п’ятьох 
діточок до участі у 
Міжнаролному 
конкурсі дитячого 
малюнку «Нарисуй 
мені світ», церемонія 
нагороди переможців 
якого відбулася в 
травні 2017 року в 



місті Парижі, Франції. 
– Подяка директора 
БЦ «Джерело життя» 
Григорян М.В. 
(№05/03/17 «5» 
березня 2017 року).
2. Голова журі та 
куратор VІІ-го 
обласного конкурсу 
дитячого малюнку на 
грецьку тематику 
«Сяйво Еллади» у 
2017 році (4–19 
листопада), який 
проходив в рамках 
сімнадцятого сезону 
Днів грецької 
культури в м. Харків. 
– Подяка Голови 
громадської 
організації 
«Харківське міське 
товариство греків 
«Геліос» К. Шевченко 
(протокол №16/05/17 
від 16.05.17).
3. Голова журі та 
кураторVІІІ-го 
обласного конкурсу 
дитячого малюнку на 
грецьку тематику 
«Сяйво Еллади» у 
2018 року (31 жовтня 
–11 листопада), який 
проходив в рамках 
вісімнадцятого сезону 
Днів грецької 
культури в м. Харків. 
– Подяка Голови 
громадської 
організації 
«Харківське міське 
товариство греків 
«Геліос» К. Шевченко  
(протокол №20/05/18 
від 20.05.18).
4. Голова журі та 
куратор ІХ-го 
обласного конкурсу 
дитячого малюнку на 
грецьку тематику 
«Сяйво Еллади» у 
2019 році (28 жовтня–
6 листопада), який 
проходив в рамках 
дев’ятнадцятого 
сезону Днів грецької 
культури в м. Харків 
та був приурочений до 
30-річчя ГО 
«Харківське міське 
товариство греків 
«Геліос». Також 
висловлює подяку за 
проведення 
презентації конкурсу 
«Сяйво Еллади». – 
Подяка Голови 
громадської 
організації 
«Харківське міське 
товариство греків 
«Геліос» К. Шевченко 
(протокол №14/05/19 
від 14.05.19).
5. Співпраця в 
організації ХХІV 
конкурсу «Дух Еллади 
з нами», присвячений 
Греції, в Харківській 
області з Філією 



Грецького Фонду 
Культйри м. Одеса, 23 
березня, 2019 рік, 
щодо організації 
Конкурсів дитячого 
малюнку. – Подяка 
директора Філії 
Грецького Фонду 
Культйри С. 
Парадісопулоса (23 
березня 2019).
6. Член журі 
25.10.2019 року ІІ 
Відкритого конкурсу 
театрально-
сценічного мистецтва 
малих форм «ЛЕТИ!» 
серед шкіл 
естетичного 
виховання у номінації 
«Сценографія». 
КПСМНЗ «Школа 
сучасних театрально-
сценічних напрямів», 
м. Харків. – Довідка 
Заступника директора 
Департаменту 
культури Харківської 
міської ради Т.В. 
Мараховської.
7. Голова журі та 
куратор Х-го 
ювілейного обласного 
конкурсу дитячого 
малюнку на грецьку 
тематику «Сяйво 
Еллади» у 2020 році 
(28 жовтня – 6 
листопада), який 
присвячений 
Державному святу 
Республіки Греція 
День «Охі!». – Подяка 
Голови громадської 
організації 
«Харківське міське 
товариство греків 
«Геліос» К. Шевченко 
(протокол №12/05/20 
від 12.05.20).
8. Член журі з 
14.12.2020 по 
20.12.2020 року ІІІ 
Відкритого конкурсу 
театрально-
сценічного мистецтва 
малих форм «ЛЕТИ!» 
у номінації 
«Сценографія». 
КПСМНЗ «Школа 
сучасних театрально-
сценічних напрямів», 
Харківська міська 
рада Харківської 
області виконавчий 
комітет, департамент 
культури, м. Харків. – 
Довідка Заступника 
директора 
Департаменту 
культури Харківської 
міської ради Т.В. 
Мараховської.
9. Член журі 
Міжнародного 
конкурсу-фестивалю 
«Сонячний Олімп», 
липень 2021 роук. 
Подяка від 
організаторів – 
Громадської 



організації «Сприяння 
розвитку мистецьких 
талантів та спорту 
«ЗОЛОТИЙ ОЛІМП», 
Харківська область, 
Україна.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Національної 
Спілки художників 
України. Посвідчення 
№ 6103 від 01.11.2013 
р.
Стажування: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
тема – Декоративний 
натюрморт – 
особливості та техніки 
виконання у рисунку., 
наказ №1192-02, 
29.12.2021 р.

210670 Єрошкіна 
Олена 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012918, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014790, 
виданий 

16.06.2005

20 ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Статті:
1. Єрошкіна О.О. 
Архітектурний 
розвиток сакрального 
образу міста Харкова / 
О.О. Єрошкіна // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2017. 
– Вип. 135. – С. 50–52. 
2. Єрошкіна О.О. 
Творчі прийоми і 
складові в побудові 
міського середовища 
Харкова / О.О. 
Єрошкіна // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2017. 
– Вип. 140. – С. 137–
140.
3. Єрошкіна О.О. 
Принципи та засоби 
композиції в сучасній 
архітектурі / О.О. 
Єрошкіна, О.М. Іванов 
// Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2019. 
– Вип. 1(147). – С. 
254–257.
4. Єрошкіна О.О. 
Особливості 
формування 
художнього образу 
моделі та символу у 
мистецтві / О.О. 
Єрошкіна, О.М. Іванов 
// Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2020. 
– Вип. 1(154). – С. 
199–203.
5. Єрошкіна О.О. 
Мистецтво як 
дослідження 
естетично-
інформаційного 
образу / О.О. 
Єрошкіна, О.М. Іванов 
// Комунальне 
господарство міст. 



Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2021. 
– Вип. 1(161). – С. 77–
81.
Твори живопису та 
декоративного 
мистецтва:
1. Ікона «Невипивана 
чаша» 100*70 см – 
полотно, олія, 2018.
2. Ікона «Микола 
Угодник» 90*70 см – 
полотно, олія, 2018.
3. Натюрморт з 
хохломою 70*90 см – 
полотно, олія, 2018.
4. Натюрморт з 
іконою Спасителя 
70*90 см – полотно, 
олія, 2018.
5. Ікона «Святий 
Пантелеймон» 40*30 
см – полотно, олія, 
2018.
6. Зимовий пейзаж 
70*90 см – полотно, 
олія, 2020.
Монографії:
1. Єрошкіна О.О. 
Епоха бароко : навч. 
посібник / О. О. 
Єрошкіна ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2017. – 
123 с.
2. Єрошкіна О.О. 
Епоха класицизму : 
навч. посібник / О.О. 
Єрошкіна ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Вид. 2-ге, розшир. 
та допов. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 186 
с.
3. Ерошкина Е.А. 
История 
Слобожанского 
сакрального зодчества 
(конец XVII – начало 
ХХ столетия) : 
монография. – 
Харьков: Харьковский 
национальный 
университет 
городского хозяйства 
им. А.Н. Бекетова, 
2020. – 286 с.
Тези:
1. Єрошкіна О.О. 
Архітектурні 
образотворчі 
метафори в побудові 
міського середовища 
Харкова // Сучасні 
тенденції розвитку 
архітектури і 
містобудування : 
матер. всеукр. наук.-
техн. конф., листопад, 
2017 р. – Харків : 
ХНУМГ імені О. М. 
Бекетова, 2017. – С. 
184–185.
2. Єрошкіна О.О. 
Особливості 
формування 
художнього образу в 



мистецтві України / 
Єрошкіна О.О., Іванов 
О.М. // Художня 
культура Греції та 
України в сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. – Харків : 
Мачулін, 2019. – С. 
47–49.
3. Єрошкіна О.О. 
Естетичне пізнання як 
окрема сторона 
мистецтва / Єрошкіна 
О.О., Іванов О.М. // 
Еволюція уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє : 
матер. міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф., 
листопад, 2020 р. — 
Харків, 2020. — С. 88–
90.
4. Єрошкіна О.О. 
Механізм 
функціонування 
художніх предметів / 
Єрошкіна О.О., Іванов 
О.М. // Topical issues 
of modern science, 
society and education. 
Proceedings of the 2nd 
International scientific 
and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”. Kharkiv, 
Ukraine. 2021. PP. 
405–408.
5. Єрошкіна О.О. 
Емоційний стрижень 
художнього 
сприйняття / 
Єрошкіна О.О., Іванов 
О.М. // Innovations 
and prospects of world 
science. Proceedings of 
the 1-st International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2021. PP. 319–
321. 
6. Єрошкіна О.О. 
Образотворчі і 
необразотворчі мови в 
мистецтві. Будова 
художніх предметів / 
Єрошкіна О.О., Іванов 
О.М. // European 
scientific discussions. 
Proceedings of the 11th 
International scientific 
and practical 
conference. Potere della 
ragione Editore. Rome, 
Italy. 2021. PP. 231–
233.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття». 
Свідоцтво від 
04.09.2018 р.
Стажування: 
Харківська 
організація 



Національної спілки 
художників України, 
за темою «Сучасне 
візуальне мистецтво: 
медіа-арт, відео-арт, 
цифрове мистецтво», 
наказ № 901-02 від 
27.10.2017 р., 3,6 
кредити (108 год.) 

161258 Усачова 
Олена 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057296, 
виданий 

10.02.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028933, 
виданий 
10.11.2011

31 ОК 12 Нарисна 
геометрія, 
інженерна 
графіка та 
теорія тіней

Монографії:
1. Усачова О.Ю. 
Основи архітектурної 
графіки : навч. 
посібник / А.О. 
Радченко, О. Ю. 
Усачова; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
248 c.;
2. Usacheva О. 
Improving the 
formation of the 
recreational 
environment for 
children in the 
influence area of the 
small railway on the 
example of Ukraine / О. 
Usacheva // Primedia 
eLaunch LLC. 
монографія  
«Scientific foundations 
of modern engineering» 
/ Наукові основи 
сучасної інженерії 
(Технічні науки), м. 
Бостон, США, 2020. – 
ISBN 978-1-64871-656-
0. – С. 475-479;
3. Usachova O. 
Композиційні засоби 
проектування парків 
типу «Акваленд» 
Theoretical aspects of 
modern engineering: 
collective monograph / 
Hnes L., – etc.  – 
Іnternational Science 
Group.  –  Boston : 
Primedia eLaunch, 
2020. 356 р. Available 
at : DOI- 
10.46299/isg.2020.MO
NO.TECH.III. – Р. 38-
42
Навчальний посібник:
Радченко А. О.  
Основи архітектурної 
графіки : навч. 
посібник / А. О. 
Радченко, О. Ю. 
Усачова; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
248 c.
Тези:
1. Усачова О.Ю. 
Проблемы 
гуманизации среды 
для детей в 
современном 
мегаполисе. Сучаснi 
тенденцi розвитку 
архiтектури i 
мiстобудування: 
Всеукраїнська 



науково-технічна 
конференція. – Х.: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2017. – С. 
232-234
2. Усачова О. Ю. 
Сучасний підхід до 
архітектурно-
ландшафтного 
проектування 
житлових територій / 
О. Ю. Усачова // 
Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції: 
«Архітектура 
історичного Києва. 
Феномен 
урбанізованих 
ландшафтів» - 
К.:КНУБА, 2018. - С. 
120-122
3. Усачова О.Ю. 
Сучасний  підхід  
формування 
рекреаційного 
середовища для дітей 
у великих і 
найбільших містах 
України. XII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
“Advancing in research 
and education”, 07 – 10 
грудня 2020 р., Ля-
Рошель, Франція. – С. 
37-38
4. Усачова О.Ю. 
Архітектурна графіка 
як засіб професійної 
комунікації Матеріали 
Міжнародної науко-
во-практичної 
інтернет-конференції 
«Еволюція уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє». – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
С. 135
5. Усачова О. Ю. 
Негативний вплив та 
розвиток транспорту в 
формуванні 
архітектурно-
просторової структури 
міста / А.Г. Солнцев, 
О.Ю. Усачова, Л.О. 
Богданова // The XI 
International Science 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН9. 
Застосовувати 
практичні навички 
з проектування та 
технологій 
виготовлення 
об’єктів дизайну у 
професійній 
діяльності.

ПП 20 
Переддипломна 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
презентація фор-ескізної 
пропозиції та захист звіту з 
практики.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПРН 12. 
Дотримуватися 
стандартів 
проектування та 
технологій 
виготовлення 
об’єктів дизайну у 
професійній 
діяльності.

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 22 Проєктна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ПРН 15. Розуміти 
українські 
етнокультурні 
традиції у 
стильових 
вирішеннях 
об’єктів дизайну, 
враховувати 

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.



регіональні 
особливості 
етнодизайну у 
мистецьких 
практиках.

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 22 Проєктна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ПРН1. Виявляти 
сучасні знання і 
розуміння 
предметної галузі 
та сфери 
професійної 
діяльності та 
застосовувати 
набуті знання у 
практичних 
ситуаціях.

ПП 5 3D моделювання 
та CAD технології в 
дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену, 
диференційованого заліку; 
захист альбому практичних 
робіт; проведення 
кафедрального 
підсумкового перегляду.

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Частковопошуковий 
(евристичний) метод;
Дослідницький метод;
Групові та парні форми 
роботи.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку: захист проєктів; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ПП 14 Професійна 
презентація 
дизайнера

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 15 Мультимедійні 
технології в дизайні 

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 16 Дизайн 
упаковки

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку: захист проєктів; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ПП 20 Словесні, наочні, практичні, Поточний контроль: 



Переддипломна 
практика

дослідницькі. перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
презентація фор-ескізної 
пропозиції та захист звіту з 
практики.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПРН3. 
Орієнтуватися в 
розмаїтті 
сучасних 
програмних та 
апаратних засобів, 
використовувати 
знання і навички 
роботи з фаховим 
комп’ютерним 
забезпеченням (за 
видами дизайну).

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 14 Професійна 
презентація 
дизайнера

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 15 Мультимедійні 
технології в дизайні 

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 16 Дизайн 
упаковки

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку: захист проєктів; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ПП 5 3D моделювання 
та CAD технології в 
дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену, 
диференційованого заліку.

ПРН4. Аналізувати 
та обробляти 
інформацію з 
різних джерел.

ПП 5 3D моделювання 
та CAD технології в 
дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 



формі екзамену, 
диференційованого заліку.

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Частковопошуковий 
(евристичний) метод;
Дослідницький метод.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 15 Мультимедійні 
технології в дизайні 

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 16 Дизайн 
упаковки

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку: захист проєктів; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ПП 20 
Переддипломна 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
презентація фор-ескізної 
пропозиції та захист звіту з 
практики.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПРН5. 
Застосовувати 
знання з основ 
композиції, 
розробляти 
формальні 
площинні, об’ємні 
та просторові 
композиції і 
виконувати їх у 
відповідних 
техніках та 
матеріалах; 
аналізувати, 
стилізувати, 
інтерпретувати 
та 
трансформувати 
об’єкти (як 
джерела творчого 
натхнення) для 
розробки ідей 
художньо-
проектних рішень.

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 15 Мультимедійні 
технології в дизайні 

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 5 3D моделювання 
та CAD технології в 
дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань; 



проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену, 
диференційованого заліку.

ПРН6. 
Відображати 
морфологічні, 
стильові та 
кольоро-фактурні 
властивості 
об’єктів дизайну, 
володіти 
прийомами 
графічної подачі 
при вирішенні 
проектних завдань.

ПП 5 3D моделювання 
та CAD технології в 
дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену, 
диференційованого заліку.

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Групові та парні форми 
роботи.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 15 Мультимедійні 
технології в дизайні 

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПРН7. Аналізувати 
принципи 
морфології об’єктів 
живої природи і 
застосовувати 
знання з біоніки 
при проектуванні 
об’єктів дизайну; 
оцінювати об’єкт 
проектування, 
технологічні 
процеси в 
контексті 
проектного 
завдання, 
формувати 
художньо-
проектну 
концепцію, 
створювати 
об’єкти дизайну 
засобами 
проектно-
графічного 
моделювання.

ПП 5 3D моделювання 
та CAD технології в 
дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену, 
диференційованого заліку.

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПРН11. 
Вирішувати 
функціональні 
завдання, виходячи 
з властивостей 
матеріалів та 
конструктивних 
побудов, вивчати 
зарубіжні новітні 
технології у 
створенні 
сучасного дизайн-
продукту.

ПП 5 3D моделювання 
та CAD технології в 
дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену, 
диференційованого заліку.



ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Частковопошуковий 
(евристичний) метод;
Дослідницький метод;
Групові та парні форми 
роботи.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 16 Дизайн 
упаковки

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку: захист проєктів; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ПП 20 
Переддипломна 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
презентація фор-ескізної 
пропозиції та захист звіту з 
практики.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПРН12. 
Застосовувати 
знання з ергономіки 
та художнього 
конструювання у 
професійній 
діяльності.

ПП 5 3D моделювання 
та CAD технології в 
дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену, 
диференційованого заліку.

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПРН8. 
Застосовувати 
знання з історії 
дизайну у 
професійній 
діяльності, 
впроваджувати 
український та 
зарубіжний 

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.



дизайнерський 
досвід.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПРН18. 
Трактувати 
формотворчі 
засоби дизайну як 
відображення 
історичних, 
соціокультурних, 
економічних і 
технологічних 
етапів розвитку 
суспільства, 
комплексно 
визначати їхню 
функціональну та 
естетичну 
специфіку у 
комунікативному 
просторі.

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПРН19. Володіти 
фаховою 
термінологією, 
теорією і 
методикою 
дизайну.

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку: захист проєктів; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ПП 15 Мультимедійні 
технології в дизайні 

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПРН22. 
Застосовувати 
комплексний 
художньо-
проектний підхід 
для створення 
цілісного образу.

ПП 16 Дизайн 
упаковки

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку: захист проєктів; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ПРН23. Формувати 
екологічну 
свідомість і 
культуру 
особистості, 
застосовувати 
екологічні 
принципи в житті 
та професійній 
діяльності.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПРН 4. Визначати 
мету, завдання та 

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь, 
пояснення); 

Поточний контроль: 
перевірка виконання 



етапи 
проектування.

Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Частковопошуковий 
(евристичний) метод;
Дослідницький метод.

практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Частковопошуковий 
(евристичний) метод;
Дослідницький метод.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 22 Проєктна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ПРН10. 
Здійснювати 
передпроектний 
аналіз і 
концептуальне 
обґрунтування 
дизайн-діяльності, 
використовуючи 
отримані 
теоретичні знання 
та практичні 
навички.

ПП 21 Дипломна 
робота

Пояснювально-
ілюстративні, графічні, 
практичні методи. 
Частковопошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод.

Публічний захист

ПП 20 
Переддипломна 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
презентація фор-ескізної 
пропозиції та захист звіту з 
практики.

ПП 13 Комплексне 
проектування 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Частковопошуковий 
(евристичний) метод;
Дослідницький метод.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПП 5 3D моделювання 
та CAD технології в 
дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення-лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену, 
диференційованого заліку.

ПРН 18. 
Відображати 
морфологічні, 
стильові та 
кольоро-фактурні 
властивості 
об’єктів дизайну.

ОК 9 Проєктно-
графічне 
моделювання

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 11 Комп’ютерні 
технології в дизайні

Словесні, наочні, практичні Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 



проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 17 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 16 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 22 Проєктна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ПРН 16. 
Враховувати 
властивості 
матеріалів та 
конструктивних 
побудов, 
застосовувати 
новітні технології 
у професійній 
діяльності.

ОК 17 Матеріали і 
технології в дизайні

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Методи поточного 
контролю:  усне 
індивідуальне опитування;   
перевірка виконання 
практичних завдань; 
тестування. 
Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту проводиться 
письмово 

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 12 Нарисна 
геометрія, інженерна 
графіка та теорія тіней

Словесні, наочні, практичні, 
графічні 

Усне опитування. 
Поточний графічний 
контроль. 
Поточний тестовий 
контроль. 
Підсумковий контроль – 
екзамен 

ОК 18 Матеріали і 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення, лекція); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації). 

Методи поточного 
контролю:  
- усне індивідуальне 
опитування;  
- перевірка виконання 
практичних завдань, 
- тестування. 
Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту проводиться 
письмово 

ОК 22 
Конструкторсько-
технологічна практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ОК 12 Нарисна Словесні, наочні, практичні, Усне опитування. 



геометрія, інженерна 
графіка та теорія тіней

графічні Поточний графічний 
контроль. 
Поточний тестовий 
контроль. 
Підсумковий контроль – 
екзамен 

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПРН 2. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово з 
професійних 
питань, 
формувати різні 
типи документів 
професійного 
спрямування згідно 
з вимогами 
культури усного і 
писемного 
мовлення.

ОК 1 Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Словесні, наочні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні. 
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота.
Бесіда. Дискусія.

Поточний контроль, 
підсумковий контроль – у 
формі заліку, екзамену. 

ОК 12 Історія 
образотворчого 
мистецтва та дизайну

Словесні (розповідь-
пояснення, лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (реферати, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: усне 
або письмове опитування; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); прослуховування 
доповідей із самостійно 
вивчених тем.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену.

ПРН 13. Знати 
надбання 
національної та 
всесвітньої 
культурно-
мистецької 
спадщини, 
розвивати 
екокультуру 
засобами дизайну.

ОК 2 Українські 
історико-гуманітарні 
студії

наочний (демонстрація 
ілюстративного 
матеріалу);  
пояснювально-
інтерпретативний; 
інтерактивні (дискусії); 
робота з джерелами 
(конспектування); 
методи стимулювання та  
мотивації навчально-
пізнавальної  діяльності;  
методи контролю і 
самоконтролю ефективності 
навчально-пізнавальної 
діяльності. 

Усне опитування 
Тестові завдання  

ОК 5 Філософія Словесні (усні), практичні 
(практичні завдання,  
написання есе), 
інтерактивні (дискусії, 
полеміка, презентації, усне 
опитування, 
прослуховування доповідей, 
проведення колоквіумів)

Усне опитування; 
тестування; письмовий іспит

ОК 12 Історія 
образотворчого 
мистецтва та дизайну

Словесні (розповідь-
пояснення, лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (реферати, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: усне 
або письмове опитування; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо);
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену.

ПРН 14. 
Використовувати 
у професійній 
діяльності прояви 
української 
ментальності, 
історичної пам’яті, 
національної 
самоідентифікації 
та творчого 
самовираження; 
застосовувати 

ОК 2 Українські 
історико-гуманітарні 
студії

наочний (демонстрація 
ілюстративного 
матеріалу);  
пояснювально-
інтерпретативний; 
інтерактивні (дискусії); 
робота з джерелами 
(конспектування); 
методи стимулювання та  
мотивації навчально-
пізнавальної  діяльності;  
методи контролю і 

Усне опитування 
Тестові завдання  



історичний 
творчий досвід, а 
також успішні 
українські та 
зарубіжні художні 
практики.

самоконтролю ефективності 
навчально-пізнавальної 
діяльності. 

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 12 Історія 
образотворчого 
мистецтва та дизайну

Словесні (розповідь-
пояснення, лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (реферати, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: усне 
або письмове опитування; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо);
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПРН 6. 
Усвідомлювати 
відповідальність за 
якість виконуваних 
робіт, 
забезпечувати 
виконання 
завдання на 
високому 
професійному рівні.

ОК 18 Професійна 
презентація 
дизайнера

Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 16 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 14 Живопис та 
кольорознавство

Словесні, наочні, практичні Поточні й підсумковий 
комплексний перегляди 
практичних завдань з 
аналізом і диф. заліком.

ОК 8 Основи 
формоутворення

Словесні (розповідь-
пояснення)
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація)
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації)

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Наочні, словесні, практичні Усне опитування, поточні 
перегляди графічних 
завдань 

ОК 11 Комп’ютерні 
технології в дизайні

Словесні, наочні, практичні Поточний контроль: усне 
опитування, перевірка 
виконання практичних 
завдань; проведення 
кафедрального проміжного 
перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 



підсумкового перегляду.

ОК 21 Біонічна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики. 
Підсумковий контроль: 
захист та перегляд звітного 
альбому.

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Групові та парні форми 
роботи.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Наочні, словесні, практичні Усне опитування, поточні 
перегляди графічних 
завдань 

ОК 17 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Групові та парні форми 
роботи.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 3 Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

Словесні, наочні, практичні Усне опитування,  захист 
звітів з практичних 
робіт, перевірка звітів по 
завданню та тестування в 
Moodle (версія 3.9) 

ПРН 17. 
Застосовувати 
сучасне загальне 
та спеціалізоване 
програмне 
забезпечення у 
професійній 
діяльності (за 
спеціалізаціями).

ОК 11 Комп’ютерні 
технології в дизайні

Словесні, наочні, практичні Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 16 Основи Game-
дизайну

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 17 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.



Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 15 Основи Game-
дизайну 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 16 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 18 Професійна 
презентація 
дизайнера

Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 3 Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

Словесні, наочні, практичні Усне опитування,  захист 
звітів з практичних 
робіт, перевірка звітів по 
завданню та тестування в 
Moodle (версія 3.9) 

ПРН 19. 
Розробляти та 
представляти 
результати 
роботи у 
професійному 
середовищі, 
розуміти етапи 
досягнення успіху в 
професійні кар’єрі, 
враховувати 
сучасні тенденції 
ринку праці, 
проводити 
дослідження ринку, 
обирати відповідну 
бізнес-модель і 
розробляти бізнес-
план професійної 
діяльності у сфері 
дизайну.

ОК 4 Теорія і практика 
правозастосування

Словесні, практичні, 
ілюстративні

Поточний контроль, 
підсумковий контроль у 
формі заліку 

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку: захист проєктів; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку: захист проєктів; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 18 Професійна 
презентація 
дизайнера

Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 



демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 22 Проєктна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ПРН 5. Розуміти і 
сумлінно 
виконувати свою 
частину роботи в 
команді; 
визначати 
пріоритети 
професійної 
діяльності.

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Групові та парні форми 
роботи.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Групові та парні форми 
роботи.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 22 Проєктна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ПРН 7. 
Аналізувати, 
стилізувати, 
інтерпретувати 
та 
трансформувати 
об’єкти для 
розроблення 
художньо-
проектних 
вирішень.

ОК 7 Основи 
композиції в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення, лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань.

ОК 8 Основи 
формоутворення

Словесні (розповідь-
пояснення)
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація)
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації)

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Наочні, словесні, практичні Усне опитування, поточні 
перегляди графічних та 
живописних завдань. 

ОК 21 Біонічна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики. 
Підсумковий контроль: 
захист та перегляд звітного 
альбому.

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.



ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Наочні, словесні, практичні Усне опитування, поточні 
перегляди графічних та 
живописних завдань. 

ОК 14 Живопис та 
кольорознавство

Словесні, наочні, практичні Поточні й підсумковий 
комплексний перегляди 
практичних завдань з 
аналізом і диф. заліком.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПРН 1. 
Застосовувати 
набуті знання і 
розуміння 
предметної 
області та сфери 
професійної 
діяльності у 
практичних 
ситуаціях.

ОК 15 Основи Game-
дизайну 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 16 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 17 Матеріали і 
технології в дизайні

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Методи поточного 
контролю:  усне 
індивідуальне опитування;   
перевірка виконання 
практичних завдань; 
тестування. 
Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту проводиться 
письмово 

ОК 14 Живопис та 
кольорознавство

Словесні, наочні, практичні Поточні й підсумковий 
комплексний перегляди 
практичних завдань з 
аналізом і диф. заліком.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Частковопошуковий 
(евристичний) метод;
Дослідницький метод.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 18 Матеріали і 
технології в дизайні

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Методи поточного 
контролю:  усне 
індивідуальне опитування;   
перевірка виконання 
практичних завдань; 
тестування. 
Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту проводиться 
письмово 

ОК 22 
Конструкторсько-
технологічна практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 



демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ОК 8 Основи 
формоутворення

Словесні (розповідь-
пояснення)
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація)
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації)

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 9 Проєктно-
графічне 
моделювання

Словесні (розповідь-
пояснення)
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація)
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації)

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Методи: наочні, 
словесні, практичні

Поточні перегляди 
графічних завдань 

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Частковопошуковий 
(евристичний) метод;
Дослідницький метод.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Методи: наочні, 
словесні, практичні

Поточні перегляди 
графічних завдань 

ОК 16 Основи Game-
дизайну

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 17 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ПРН 8. Оцінювати 
об’єкт 
проектування, 
технологічні 
процеси в 
контексті 
проектного 
завдання, 
формувати 
художньо-
проектну 
концепцію.

ОК 8 Основи 
формоутворення

Словесні (розповідь-
пояснення)
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація)
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації)

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь- Поточний контроль: 



пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 22 
Конструкторсько-
технологічна практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 22 Проєктна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ПРН 10. Визначати 
функціональну та 
естетичну 
специфіку 
формотворчих 
засобів дизайну в 
комунікативному 
просторі.

ОК 8 Основи 
формоутворення

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 22 Проєктна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПРН 9. 
Створювати 
об’єкти дизайну 
засобами 
проектно-
графічного 
моделювання.

ОК 15 Основи Game-
дизайну 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.



ОК 16 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 9 Проєктно-
графічне 
моделювання

Словесні (розповідь-
пояснення)
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація)
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації)

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 11 Комп’ютерні 
технології в дизайні

Словесні, наочні, практичні Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 21 Біонічна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист та перегляд звітного 
альбому.

ОК 16 Основи Game-
дизайну

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 17 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ПРН 3. Збирати та 
аналізувати 
інформацію для 
обґрунтування 
дизайнерського 
проекту, 
застосовувати 
теорію і методику 
дизайну, фахову 
термінологію (за 
професійним 
спрямуванням), 
основи наукових 
досліджень.

ОК 7 Основи 
композиції в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення, лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); перевірка виконання 
практичних завдань.
Підсумковий контроль: у 
формі екзамену.

ОК 8 Основи 
формоутворення

Словесні (розповідь-
пояснення)
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація)
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації)

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.



ОК 9 Проєктно-
графічне 
моделювання

Словесні (розповідь-
пояснення)
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація)
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації)

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 21 Біонічна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики. 
Підсумковий контроль: 
захист та перегляд звітного 
альбому.

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Частковопошуковий 
(евристичний) метод;
Дослідницький метод.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 18 Матеріали і 
технології в дизайні

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Методи поточного 
контролю:  усне 
індивідуальне опитування;   
перевірка виконання 
практичних завдань; 
тестування. 
Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту проводиться 
письмово 

ОК 22 
Конструкторсько-
технологічна практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ОК 12 Історія 
образотворчого 
мистецтва та дизайну

Словесні (розповідь-
пояснення, лекція);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (реферати, 
доповіді, презентації);
Дослідницький метод.

Поточний контроль: усне 
або письмове опитування; 
письмовий контроль 
(тестові контрольні роботи 
тощо); прослуховування 
доповідей із самостійно 
вивчених тем; перевірка 
виконання практичних 
завдань.
Підсумковий контроль у 
формі екзамену.

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь, 
пояснення); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації);
Частковопошуковий 
(евристичний) метод;
Дослідницький метод.

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 17 Матеріали і 
технології в дизайні

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Методи поточного 
контролю:  усне 
індивідуальне опитування;   
перевірка виконання 
практичних завдань; 
тестування. 
Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту проводиться 
письмово 

ОК 22 Проєктна Словесні (розповідь- Поточний контроль: 



практика пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист звіту з практики.

ПРН 11. 
Розробляти 
композиційне 
вирішення об’єктів 
дизайну у 
відповідних 
техніках і 
матеріалах.

ОК 14 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Наочні, словесні, практичні Усне опитування, поточні 
перегляди графічних та  
живописних завдань.

ОК 16 Основи Game-
дизайну

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 17 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 18 Матеріали і 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення, лекція); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Методи поточного 
контролю:  
- усне індивідуальне 
опитування;  
- перевірка виконання 
практичних завдань, 
- тестування. 
Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту проводиться 
письмово

ОК 13 Проєктування Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 14 Живопис та 
кольорознавство

Словесні, наочні, практичні Поточні й підсумковий 
комплексний перегляди 
практичних завдань з 
аналізом і диф. заліком.

ОК 15 Основи Game-
дизайну 

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 16 3D 
моделювання та CAD 
технології в дизайні

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 



формі диференційованого 
заліку; захист альбому 
практичних робіт; 
проведення кафедрального 
підсумкового перегляду.

ОК 17 Матеріали і 
технології в дизайні

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція); 
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Методи поточного 
контролю:  усне 
індивідуальне опитування;   
перевірка виконання 
практичних завдань; 
тестування. 
Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту проводиться 
письмово 

ОК 21 Біонічна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
завдань з практики; 
контроль ведення 
щоденника практики.
Підсумковий контроль: 
захист та перегляд звітного 
альбому.

ОК 10 Рисунок, 
живопис та 
скульптура

Наочні, словесні, практичні Усне опитування, поточні 
перегляди графічних та  
живописних завдань.

ОК 9 Проєктно-
графічне 
моделювання

Словесні (розповідь-
пояснення);
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
Практичні (завдання, 
доповіді, презентації).

Поточний контроль: 
перевірка виконання 
практичних завдань; 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
проведення кафедрального 
проміжного перегляду.
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку.

 


