
Рейтинговий список учасників  
Всеукраїнського конкурсу студентський наукових робіт 

Закарпатська академія мистецтв, м. Ужгород, 2018 р. 
 

№ 
з/п 

ПІП Навчальний заклад 
Факультет, курс 

Науковий 
керівник 

Назва та шифр 
роботи 

Галузь Рекомендація 

1 Єгорова  
Ольга 

Михайлівна 
 

Київський 
національний 

університет технологій 
та дизайну  

Ф-т дизайну, 
2 курс магістратури 

Косенко  
Данило  

Юрійович,  
доцент кафедри 

дизайну інтер’єру і 
меблів 

 

«Формування 
гнучкого на-

вчального про-
стору 

початкової 
школи» 

 
Червоне коло 

Художня 
освіта 

185 б. 
Рекомендовано  

 

2 Борисенко 
Діана 

Анатоліївна 
 

Національний 
авіаційний університет 

Навчально-науковий 
інститут аеропортів,  

4 курс 

Кузнецова  
Ірина  

Олексіївна, 
доктор 

мистецтвознавства, 
професор кафедри 
дизайну, професор 

 

«Міра в текстур-
ному формоут-

воренні 
інтер’єрів, 

виконаних з ви-
користанням 

елементів істо-
ричних стилів» 

 
Міра 

022 179 б. 
Рекомендовано 

 

3 Колісник 
Вікторія 
Сергіївна 

 

Херсонський 
національний 

технічний університет 
Ф-т кібернетики та 

системної інженерії, 
6 курс 

Полєтаєва  
Ганна  

Норайрівна, 
кандидат 

технічних наук, 
професор кафедри 

дизайну, доцент 

«Супергерой як 
персонаж укра-

їнської 
культури» 

 
Ярослав 

023 176 б. 
Рекомендовано 

 

4 Стець Черкаський державний Романенко  «Засоби форму- 022 175 б. 



Олександр 
Олегович 

 

технологічний 
університет  

Ф-т комп’ютеризованих 
технологій 

машинобудування і 
дизайну 

1 курс магістратури 

Наталія  
Григорівна, 

завідувач кафедри 
дизайну, доктор 
технічних наук, 

професор 
 

вання 
візуально-

образної мови в 
дизайні аніма-

ційних роликів» 
 

ЧДЗ-7-2017 

Рекомендовано 
 

5 Ізай  
Віолетта 

Миколаївна 

Закарпатська академія 
мистецтв 

Ф-т дизайну і 
декоративно-
прикладного 

мистецтва, 
2 курс магістратура 

Небесник  
Іван Іванович, 

доцент кафедри 
дизайну, кандидат 
мистецтвознавства  

 
 

«Розвиток аль-
тернативного 
коміксу в США 

та Європі другої 
половини ХХ 

ст.» 
 

8888-8888 

022 175 б. 
Рекомендовано 

6 Швець  
Віра  

Дмитрівна 
 

Хмельницький 
національний 

університет 
Гуманітарно-

педагогічний ф-т, 
4 курс 

Корницька  
Лариса 

Анатоліївна, 
доцент, кандидат 
педагогічних наук 

 

«Микола Мазур 
– митець, 
патріот, 
педагог» 

 
Norma line  

023 166 б. 
Рекомендовано 

 

7 Санто  
Евеліна 

Петрівна 

Закарпатська академія 
мистецтв, 

Ф-т образотворчого 
мистецтва 

2 курс магістратура 

Гаврош  
Оксана Іванівна, 

Викладач кафедри 
культури та 
соціально-

гуманітарних 
дисциплін, 
кандидат 

мистецтвознавства  

«Жінка і час: 
образ жінки як 
відображення 

доби у живопи-
сі» 

 
Фемінізм 

023 166 б. 
Рекомендовано 

8 Агаджанян 
Ірина  

Херсонський 
національний 

Артеменко  
Марія  

«Концептуальні 
напрямки ху-

022 163 б. 
Рекомендовано 



Сосівна 
 

технічний університет 
Ф-т кібернетики та 

системної інженерії, 
2 курс 

Павлівна, 
доцент кафедри 

дизайну, кандидат 
технічних наук, 

доцент 
 

дожніх образів 
костюмованої 

гри в контексті 
рекреаційно-
туристичних 

процесів» 
 

Січень 

 

9 Романюк 
Іванна 

Володимирівна 
 

Луцький національний 
технічний університет 

Ф-т будівництва та 
дизайну 

5 курс 

Скляренко 
Наталія  

Владиславівна, 
доцент кафедри 
дизайну, доцент, 

кандидат 
 

«Проектування 
тіньового сере-
довища як на-

прям у сучасній 
художньо-про-

ектній 
культурі» 

 
Парадокс 

022 161 б. 
Рекомендовано 

 

10 Микула 
Вероніка 

Олександрівна 
 

Херсонський 
національний 

технічний університет 
Ф-т кібернетики та 

системної інженерії, 
6 курс 

Якимчук  
Олена 

Володимирівна, 
кандидат 

технічних наук, 
доцент 

 

«Естетика жі-
ночності в 

дизайні 
костюму ХІХ ст. 
Декоративно-

фактурний 
аспект» 

 
Намистина 

022 160 б. 
Рекомендовано 

 

11 Катріченко 
Ксенія 

Олександрівна 
 

Харківська державна 
академія дизайну та 

мистецтв  
Ф-т дизайну 
середовища, 

2 курс магістр 

Бондаренко  
Ірина 

Володимирівна, 
доцент кафедри 

дизайну інтер’єру, 
кандидат 

«Концепція 
«універсального 

дизайну» як 
засіб формуван-
ня дизайну су-

часного середо-

022 157 б. 
Рекомендовано 

 



архітектури, 
доцент 

 

вища» 
 

Гармонія 
12 Титомир  

Юлія 
Геннадіївна 

 
 

Запорізький 
національний 

технічний університет 
Гуманітарний ф-т, ЕГІ,  

4 курс, група 914 

Дуднік  
Майя Георгіївна, 

старший викладач 
кафедри дизайну 

«Дизайн для 
людей з особли-

вими 
потребами» 

 
Дитяча коляска 

022 154 б. 
Рекомендовано 

13 Пилипчук  
Аліна 

Анатоліївна 

Кам’янець-Подільський 
національний 

університет імені Івана 
Огієнка  

Педагогічний ф-т 
І курс магістратура 

Урсу  
Наталія  

Олексіївна, 
завідувач кафедри 
образотворчого і 

декоративно-
прикладного 
мистецтва та 

реставрації творів 
мистецтва, 

доктор 
мистецтвознавства, 

професор 

«Життя і 
духовні витоки 

живописної 
діяльності 

брата Альберта 
Хмельовського» 

 
Albertin 

023 154 б. 
Рекомендовано  

 

14 Панасюк  
Олена  

Петрівна  
 

Луцький національний 
технічний університет 

Ф-т будівництва та 
дизайну 

5 курс 

Скляренко 
Наталія  

Владиславівна, 
доцент кафедри 
дизайну, доцент, 

кандидат 
мистецтвознавства 

 

«Дизайн на-
вчального про-
стору загально-
освітніх закла-
дів: теоретичні 
та проектні за-

сади» 
 

Універсум 

022 153 б. 
Рекомендовано 

 
 

15 Шахман  Херсонський Білик  «Інтеграційні 022 150 б. 



Марія 
Ігорівна 

 

національний 
технічний університет 

Ф-т кібернетики та 
системної інженерії, 

5 курс 

Анна  
Анатоліївна, 

кандидат 
мистецтвознавства, 

доцент кафедри 
дизайну 

 

процеси в сучас-
ному мистецтві 
в умовах глоба-

лізації» 
 

Шахмати 

Рекомендовано 
 

16 Кравченко 
Світлана 

Олександрівна 
 

Центральноукраїнський 
державний 

педагогічний 
університет імені 

Володимира 
Винниченка 

Мистецький ф-т, 3 курс 

Кириченко  
Олена  

Іванівна,  
кандидат 

мистецтвознавства, 
доцент кафедри 

дизайну 
 

«Художньо-
творче розкрит-
тя особистості в 
автопортретах 
Олександра Ос-

мьоркіна (на 
прикладі колек-
цій музеїв Кро-
пивницького)» 

 
Особистість в 
автопортреті 

022 146 б. 
Рекомендовано 

17 Голуб  
Вікторія 

Вікторівна 
 

Національний 
педагогічний 

університет імені  М. П. 
Драгоманова  

Ф-т педагогіки та 
психології, 

5 курс 

Шевнюк  
Олена  

Леонідівна, 
Завідувач кафедри 

образотворчого 
мистецтва, доктор 
педагогічних наук, 

професор 

«Методика 
ознайомлення 
учнів художніх 

шкіл з 
традиційною 

технікою бага-
тошарового 
живопису» 

 
Методика 
навчання 

023 144 б. 
Рекомендовано 

18 Слющенко 
Вікторія 

Центральноукраїнський 
державний 

Кулініч  
Лариса 

Конструктивні 
елементи 

023 136 б. 
Рекомендовано 



Олександрівна 
 

педагогічний 
університет імені 

Володимира 
Винниченка 

Мистецький ф-т, 2 курс 

Олександрівна 
Старший викладач 

кафедри 
образотворчого 

мистецтва та 
дизайну 

 

форми та декор 
у традиційному 

народному 
гончарстві (на 

прикладі 
гончарства с. 

Цвітне) 
 

Традиційне 
гончарство 

 

19 Ткаченко 
Аліна 

Анатоліївна 
 

Харківська державна 
академія дизайну та 

мистецтв 
Ф-т дизайну 
середовища, 

4 курс 

Кісіль  
Марина 

Володимирівна, 
кандидат 

мистецтвознавства, 
старший викладач 

«Прогнозування 
в сучасному 

дизайні одягу» 
 

Прогноз погоди 

022 136 б. 
Рекомендовано 

20 Деригуз 
Наталія 

Володимирівна 
 

Харківська державна 
академія дизайну та 

мистецтв  
Ф-т реставрації 
станкового та 

монументального 
живопису, 

4 курс 

Терехов  
Максим  

Олегович,  
аспірант кафедри 

реставрації 
станкового та 

монументального 
живопису 

«Розробка пара-
метрів процесу 
розшарування 
різночасового 

живопису» 
 

Розшарування 

023 129 б. 
Рекомендовано  

21 Бербега  
Ірина 

Миколаївна 
 

 
Бойчук 

Світлана 
Олександрівна 

Вінницький державний 
педагогічний 

університет імені 
Михайла 

Коцюбинського  
Ф-т математики, фізики 

і технологій,  
3 курс 

 
 

Савчук  
Ірина  

Валеріївна, 
доцент, кандидат 
педагогічних наук 

 

«Невмируща 
пісня гончарно-
го круга Олексія 

Луцишина» 
 

Самобутня 
краса 

 
 

023 

111 б. 
Не  

рекомендовано 



22 Борхаленко 
Тетяна 

Вікторівна 

Херсонський 
національний 

технічний університет 
Ф-т кібернетики та 

системної інженерії, 
6 курс 

Полєтаєва  
Ганна  

Норайрівна, 
кандидат 

технічних наук, 
професор кафедри 

дизайну, доцент 

«Взаємодія 
відеопрезента-
ції та міського 

простору» 
 

Кактус 

022 110 б 
Не 

рекомендовано 
 
 

23 Мамедова 
Віолетта 

Миколаївна 
 

Харківська державна 
академія дизайну та 

мистецтв  
Ф-т дизайну 
середовища, 

4 курс 

Кісіль  
Марина 

Володимирівна, 
кандидат 

мистецтвознавства, 
старший викладач 

«Вплив япон-
ського тради-

ційного костю-
му на форму-

вання сучасної 
молодіжної мо-

ди Японії» 
 

Японськими 
вулицями 

022 97 б. 
Не 

рекомендовано 

24 Пасинок 
Вячеслав 

Володимирович 
 

Харківська державна 
академія дизайну та 

мистецтв  
Ф-т дизайну 
середовища, 

1 курс магістр 

Олексієнко 
Аллан  

Михайлович, 
завідувач кафедри 
дизайну інтер’єру, 

Професор 
 

«Кераміка як 
засіб формуван-
ня дизайну су-

часного середо-
вища» 

 
Керамзіт 

023 89 б. 
Не 

рекомендовано 
 

25 
 
 
 

 
 

Прибега  
Тетяна 

Дмитрівна 
 

Хмельницький 
національний 

університет 
Гуманітарно-

педагогічний ф-т, 
2 курс 

Селезньова  
Анна 

Володимирівна, 
старший викладач, 

кандидат 
технічних наук 

«Мистецтво ви-
шивки: традиції 
та новаторство» 

 
Міцний горішок 

023 87 б. 
Не 

рекомендовано 

26 Пасіцька  
Ганна 

Дрогобицький 
державний 

Волотко  
Людмила 

«Український 
авангард почат-

023 54 б 
Не  



Володимирівна 
 

педагогічний 
університет імені  

І. Франка  
Ф-т початкової та 
мистецької освіти,  

2 курс 

Володимирівна, 
викладач кафедри 

початкової та 
мистецької освіти 

 

ку ХХ століття в 
сучасній худож-

ній культурі» 
 

Митець 

рекомендовано 

27 Рудописов 
Євген 

Віталійович 

Полтавський 
національний 
педагогічний 

університет імені В. Г. 
Короленка  
Психолого-

педагогічний ф-т, 
І курс магістратура 

Саєнко  
Тетяна 

Валентинівна, 
доцент кафедри 
образотворчого 

мистецтва, 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент 

«Парадний 
портрет» 

 
Портрет 

023 47 б. 
Не 

рекомендовано 
 
 

 
 
 
 
Проректор з науково-педагогічної роботи                                                                                                                                     Ребрик Н. Й. 


