


РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Київський національний університет культури і мистецтв

16 квітня 2014 р.

12.00 - Студентський FLESH-MOB - «Поринь у світ Великодніх фантазій! 
Створи свою писанку сам!» 
(площа перед КНУКіМ)

14.00-16.00 - пленарне засідання – (КНУКіМ, корп. 1, ауд. 224)

17 квітня 2014 р.

12.00 - робота секцій  
Секція Імплікація етнічних знакових форм у сучасних візуальних 
комунікаціях
(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 104) 

Секція Інноваційні засоби етнодизайну в проектуванні середовищних 
обєктів
(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 209)

Секція Дизайн одягу в етномистецькому вимірі
(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 202)

Секція Концептуальні основи живопису Тараса Шевченка.
(КНУКіМ, корп. 3, ауд.103)

Кава брейк – 13.00

13.30 - семінари-практикуми

«Геральдичний знак і монограма як мистецька форма»
(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 104)

«Традиційний народний костюм в сценічному концертному просторі 
(художня теорія і практика)»
(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 202)

«Особливості формоутворення сакрального простору з використанням 
етномотивів» 
(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 209)

15.00 - робота студентських секцій

Регламент для виступів: 
пленарна доповідь – 15-20 хв; 
секційна доповідь – 10-15 хв; 
секційне повідомлення – 5-10 хв.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЕТНОДИЗАЙН У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ ХХІ СТОЛІТТЯ»
(16 - 17 квітня 2014 р.)

Голова оргкомітету

Поплавський М. М.     доктор педагогічних наук, професор, президент 
Київського національного університету культури і
мистецтв

Заступник голови оргкомітету

Бондар І.С.                             доцент, в.о. ректора КНУКіМ

Соломатова В.В.        кандидат історичних наук, професор з/н, директор 
Інституту дизайну і реклами КНУКіМ

Члени оргкомітету

Абизов Вадим доктор архітектури, професор, академік УАА, 
Адільович заслужений архітектор, професор
Яців Роман кандидат мистецтвознавства, доцент, Заслужений 
Миронович працівник культури України, проректор по науковій 

роботі Львівської національної академії мистецтв
Малков Дмитро заступник директора Інституту дизайну і реклами 
Юрійович КНУКіМ, кандидат педагогічних наук, доцент з/н
Галудзіна Вікторія заступник директора Інституту дизайну і реклами 
Ігорівна КНУКіМ, ст. викладач кафедри дизайну одягу
Папета Сергій кандидат мистецтвознавства, доцент,
Павлович зав. кафедрою дизайн середовища Інституту                      

дизайну і реклами КНУКіМ
Божко Тетяна кандидат мистецтвознавства, доцент зав. кафедрою
Олександрівна графічного дизайну і реклами Інституту дизайну і 
реклами КНУКіМ

  Шандренко Ольга кандидат мистецтвознавства, доцент, зав. кафедрою
Миколаївна дизайну одягу Інституту дизайну і реклами КНУКіМ
Овчаренко Олексій    кандидат мистецтвознавства, доцент,
Ілліч зав. кафедрою рисунку і живопису Інституту дизайну і 

реклами КНУКіМ
Глазкова Катерина        студентський декан Інституту дизайну і реклами 

КНУКіМ

Секретар оргкомітету:
Крупеня Тетяна завідувач лабораторією кафедри рисунку та живопису 
Миколаївна КНУКіМ

Адреса оргкомітету: м. Київ, 
вул. Щорса, 36, КНУКіМ, корп. 1, ауд. 310, директорат інституту дизайну і реклами 
Контактний телефон: 
(044) 286-43-01 - директорат інституту дизайну і реклами 
E-mail: knukim_design@ukr.net
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
16.03.2014 р. - середа

14.00 – 16.00 - пленарне засідання 
КНУКіМ, 1 корпус, ауд. 224

14.00 – 14.10 – відкриття конференції

Поплавський Михайло Михайлович - доктор педагогічних наук, професор, 
президент Київського національного університету культури і мистецтв

Бондар Ігор Савич - в.о. ректора Київського національного університету 
культури і мистецтв

Привітання на адресу конференції

Соломатова Вікторія Василівна – кандидат історичних наук, професор з/н, 
директор Інституту дизайну і реклами КНУКіМ

14.10 – 16.00 – доповіді та виступи

Антонович Євген Антонович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри етнодизайну і дизайну реклами Інституту реклами (м. Київ), член Спілки 
дизайнерів України
«Етнодизайн: теоретико-методологічні засади»

Яців Роман Миронович – кандидат мистецтвознавства, доцент, Заслужений 
працівник культури України, проректор по науковій роботі Львівської 
національної академії мистецтв
«Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська 
теоретична думка XX ст.

Семененко Євген Юрійович - Голова молодіжного відділення спілки дизайнерів 
України «Варто» 
«Нові форми українського дизайну у міжнародному просторі»

Обговорення доповідей 
Інформація оргкомітету
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Секція: «Імплікація етнічних знакових форм у сучасних 
візуальних комунікаціях»
(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 104)

17.03.2014 р. 
12.00

Науково-педагогічна секція
Голова секції – Т.О. Божко, секретар секції – Н.С. Удріс

Божко Тетяна Олександрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
графічного дизайну і реклами КНУКіМ
«Закономірності композиційних угрупувань при втіленні етнічних проектних 
концепцій»

Удріс Наталія Сергіївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 
графічного дизайну і реклами КНУКіМ
«Знаково-символічна система України у створенні брендів вітчизняних 
виробників»

Прищенко Світлана Валеріївна – кандидат технічних наук, професор кафедри 
графічного дизайну і реклами Інституту реклами (м. Київ), член Спілки 
дизайнерів України
«Національний стиль і псевдонаціоналізація у рекламній графіці: 
соціокультурний аналіз»

Будник Андрій Вікторович – ст. викладач кафедри графічного дизайну і 
реклами КНУКіМ, голова Київського відділення спілки художників України по 
секції «Графіка»
«Знаково-символьні елементи в дизайні українського видовищного плакату 
першої половини ХХ ст.»

Прищенко Михайло Олександрович – PhD у галузі дизайну, доцент кафедри 
графічного дизайну і реклами Інституту реклами (м. Київ), член Спілки 
дизайнерів України
«Відтворення етномотивів засобами комп’ютерних технологій»

Чуєва Оксана Володимирівна – ст. викладач кафедри графічного дизайну і 
реклами КНУКіМ, член правління Київського міського територіального осередку 
Спілки дизайнерів України
«Етнічні шрифти в дизайні пакувальної продукції»

Черкесова Інна Григорівна – заслужений діяч мистецтв України, професор 
кафедри дизайну  ВП «МФ КНУКіМ»
«Проблеми Українського леттерингу  у рекламному просторі України»

Батура Денис Сергійович – викладач, кафедри графічного дизайну і реклами 
КНУКіМ
«Етнічні знаково-символьні елементи у веб-дизайні»
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Секція. «Концептуальні основи живопису Тараса Шевченка»
(КНУКіМ, корп. 3, ауд.103)

17.03.2014 р. 
12.00

Голова секції – О.І. Овчаренко, секретар секції – Т.М. Крупеня

Соломатова Вікторія Василівна – кандидат історичних наук, професор з/н, 
директор Інституту дизайну і реклами КНУКіМ
«Дизайн, мода, реклама як системотворчі чинники формування візуальних 
мистецтв в контексті масової культури ХХ-ХХІ століття»

Овчаренко Олексій Ілліч - кандидат мистецтвознавства, доцент, зав. кафедрою 
рисунку і живопису Інституту дизайну і реклами КНУКіМ
«Авторський концепт в пейзажному живопису Тараса Шевченка»

Руденченко Алла Андріївна - кандидат пед. наук, доцент кафедри 
образотворчого мистецтва та дизайну Київського Університету імені Бориса 
Грінченка
«Проектування творчого освітнього простору професійної  підготовки 
обдарованих студентів у гаузі етнодизайну»

Бабюк Андріан Павлович - старший викладач, кафедри рисунку і живопису
«Етноаспекти у рамках стилю арт-деко»

Волинська Олена Степанівна - кандидат пед. наук, доцент кафедри основ 
архітектури Івано-Франківського Національного університету нафти і газу, 
«Етномистецьке навчання молоді Галичини»

Сапак Наталія Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
дизайну ВП «МФКНУКіМ»
«Т.Г.Шевченко як провідник художнього досвіду видатних представників  
європейської спадщини на грунт українського образотворчого мистецтва»

Одробінський Юрій Владиславович – кандидат мистецтвознавства, доцент, 
завідувач кафедри дизайну ВП «МФ КНУКіМ»
«Архетипи образів кам’янорізної  пластики скіфів»

Дискусія
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Олійник Вікторія Анатоліївна - пошукувач КНУКіМ
«Принципи використання етностилістичних засобів в українській книжковій 
графіці»
Науковий керівник – Лагутенко Ольга Андріївна – доктор мистецтвознавства, 
професор кафедри графічного дизайну і реклами КНУКіМ

Дискусія

13.00 – кава-брейк (кафедра графічного дизайну і реклами, ауд. 510-1)

13.30 – семінар-практикум

Руденко Олексій Валерійович – засновник і власник Геральдичної палати 
України 
«Геральдичний знак і монограма як мистецька форма»

12

15.00 – студентська секція
(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 209)

Козлова Олеся – студентка ДХМс-21
«Використання української етники в проектуванні закладів громадського 
призначення»
Науковий керівник - Папета С.П. - кандидат мистецтвознавства, доцент, зав. 
кафедрою дизайн середовища КНУКіМ

Макаренко Максим – студент ДХМс-20
«Альтернативні джерела обігріву в сучасному українському житлі» (Керівник: 
Науковий керівник - Лазарєв О.І. – кандидат архітектури, доцент з/н кафедри 
дизайну середовища КНУКіМ

Барсукова Катерина – студентка ДХМс-21
«Прийоми стилізації скіфських етномотивів в проектуванні сучасних інтер’єрів»
Науковий керівник - Стрілець В.Ф. – ст. викладач кафедри дизайну середовища, 
пошукувач КНУКіМ

Ткачук Марія – студентка ДХМс-20
«Інноваційні прийоми створення інсталяцій з використанням методів сучасного 
етнодизайну»
Науковий керівник - Яремчук О.М. – ст. викладач кафедри дизайну середовища, 
пошукувач КНУКіМ

Зюзік Альона – студентка ДХМс - 20
«Особливості стилізації інтер’єрів кафе в етностилі (на прикладі коаїн Сходу)
Науковий керівник - Чирчик Сергій Васильович – кандидат фіз.-мат. наук, 
доцент з/н кафедри дизайну середовища КНУКіМ

Дискусія
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15.00 – студентська секція
(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 104)

Половенко Н. «Застосування графеми знаків української народної культури у 
композиції сучасних рекламних плакатів»
Науковий керівник - Удріс Наталія Сергіївна – кандидат соціологічних наук, 
доцент кафедри графічного дизайну і реклами КНУКіМ

Никоненко Л. «Адаптація індійської писемності для рекламної продукції на 
сучасному українському ринку»
Науковий керівник - Божко Тетяна Олександрівна – кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну і реклами КНУКіМ

Геренко С. «Семантика рекламного постеру в контексті етнічного 
світосприйняття»
Науковий керівник - Удріс Наталія Сергіївна – кандидат соціологічних наук, 
доцент кафедри графічного дизайну і реклами КНУКіМ

Лукасевич А. «Дизайн сучасних рекламних плакатів із застосуванням 
адаптованих елементів народного мистецтва»
Науковий керівник - Лагутенко Ольга Андріївна – доктор мистецтвознавства, 
професор кафедри графічного дизайну і реклами КНУКіМ

Попов А. «Сучасний модерністський шрифт на основі знаків писемності 
традиціоналістської культури»
Науковий керівник - Лагутенко Ольга Андріївна – доктор мистецтвознавства, 
професор кафедри графічного дизайну і реклами КНУКіМ

Грозна О. «Використання линії та силуету в проектуванні етнічно 
единтифікованих графічних творів»
Науковий керівник - Лагутенко Ольга Андріївна – доктор мистецтвознавства, 
професор кафедри графічного дизайну і реклами КНУКіМ

Дискусія

11

13.00 – кава-брейк (кафедра дизайну середовища, ауд. 203-3)

13.30 –семінар-практикум

Гнатюк Лілія Романівна – кандидат архітектури, доцент
«Особливості формоутворення сакрального простору з використанням 
етномотивів»
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Секція: «Дизайн одягу в етномистецькому вимірі»
(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 202)

17.03.2014 р.
12.00

Науково-педагогічна секція
Голова секції – О.М. Шандренко, секретар секції – Т.С.Вовченко

Шандренко Ольга Миколаївна - кандидат мистецтвознавства, доцент, 
зав.кафедрою дизайну одягу КНУКіМ
«Етномистецтво як проектна стратегія формотворення в дизайні одягу»

Гамалія Катерина Миколаївна - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
дизайн одягу КНУКіМ
«Етнічна складова при викладанні мистецтва давніх цивілізацій»

Гардабхадзе Ірина Анатоліївна - с.н.с., професор з/н кафедри дизайн одягу 
КНУКіМ
«Етнокультура та сучасність у творчості молодих дизайнерів»

Білякович ЛіанаМиколаївна - кандидат тех. наук, професор з/н кафедри дизайн 
одягу КНУКіМ
«Етновимір сучасної європейської моди: трендоутворення – 2015»

Легенький Юрій Григорович - доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри дизайну та реклами Інституту філософської освіти і науки НПУ імені 
М.П. Драгоманова
«Етнодизайн як культурно-історична парадигма»

Кисельова Катерина Олександрівна - кандидат техн. наук, доцент кафедри 
дизайн одягу КНУКіМ
«Етноконцепція в дизайні одягу – минуле, сучасне, перспективи розвитку»

Костельна Марія Валентинівна - ст. викладач кафедри дизайн одягу КНУКіМ
«Етномотиви у колекціях сучасних українських дизайнерів: конструктивні та 
декоративні особливості»

Воронцова Олександра Михайлівна – асистент кафедри дизайн одягу КНУКіМ
«Використання мистецьких надбань італійського ренесансу в сучасному дизайні 
одягу»

Романова Олена Юріївна - асистент кафедри дизайн одягу, пошукувач 
КНУКіМ, 
«Українські народні мотиви в дизайні сучасних прикрас»
Науковий керівник - Білякович Ліана Миколаївна, кандидат тех. наук професор 
з/н кафедри дизайн одягу КНУКіМ
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Секція: «Інноваційні засоби етнодизайну в проектуванні
 середовищних обєктів»

(КНУКіМ, корп. 3, ауд. 209)
17.03.2014р.

12.00
Науково-педагогічна секція

Голова секції – С.П. Папета, секретар секції – С.В. Чирчик
Папета Сергій Павлович - кандидат мистецтвознавства, доцент, зав. кафедрою 
дизайн середовища КНУКіМ
«Формування етностилістики в Українському мистецтві і дизайні»

Лазарєв Олексій Іванович – кандидат архітектури, доцент з/н кафедри дизайну 
середовища КНУКіМ
«Біостиль ХХІІ як формоутворюючий засіб етнодизайну»

Жук Микола Йосипович – кандидат архітектури, доцент з/н кафедри дизайну 
середовища КНУКіМ
«Особливості проектування експлуатованих озеленених дахів з використанням 
етноелементів»

Зенькович Наталія Георгіївна – кандидат архітектури, доцент з/н кафедри 
дизайну середовища КНУКіМ
«Прийоми етнодизайну у видовищному середовищі»

Чирчик Сергій Васильович – кандидат фіз.-мат. наук, доцент з/н кафедри 
дизайну середовища КНУКіМ
«Проектування освітлювального обладнання предметно-просторового середовища 
з елементами етнодизайну»

Кулик Андрій Віталійович - викладач кафедри дизайну середовища КНУКіМ
«Інноваційні прийоми формування вхідних груп вбудованих підприємств 
обслуговування з використанням етномотивів»

Стрілець Валерій Федорович – ст. викладач кафедри дизайну середовища, 
пошукувач КНУКіМ
«Етнотрадиція – дизайн майбутнього»

Яремчук Олег Михайлович – ст. викладач кафедри дизайну середовища, 
пошукувач КНУКіМ
«Етностилістика інформаційного суспільства»

Атланов Валерій Володимирович – викладач кафедри дизайну ВП «МФ 
КНУКіМ» 
«Українські етнічні елементи в дизайні інтер’єрів  засобами тривимірної графіки з 
використанням технології світо дизайну»

Дискусія
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Корницька Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії і методики трудового та професійного навчання Хмельницького 
національного університету
«Художнє проектування сучасного костюму на засадах етнодизайну»

Тригуб Олена Леонідівна – старший викладач кафедри дизайну ВП «МФ 
КНУКіМ» (Здобувач  ЛНАМ)
«Одяговий комплекс болгар Півдня України ХІХ –початку ХХ ст.»

Фенінкова Ганна – пошукувач КНУКіМ,
«Синтез формотворчих принципів деконструктивізму та етнодизайну у fahion–
індустрії»
Науковий керівник - Білякович Ліана Миколаївна, кандидат тех. наук професор 
з/н кафедри дизайн одягу КНУКіМ

13.00 – кава-брейк (кафедра дизайну одягу, ауд. 501-1)

13.30 –семінар-практикум: Забашта Г.В. - художник, дизайнер, член 
Національної спілки художників України
«Традиційний народний костюм в сценічному концертному просторі 
(художня теорія і практика)»

Дискусія
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15.00 – студентська секція 
(КНУКіМ, корп. 3, ауд.  202)

Бойко Катерина - студентка 4 курс ДХМо-30
«Сучасні принципи розробки колекції жіночого одягу з елементами національного 
костюма Полтавщини (ХІХ ст.)»
Науковий керівник - Шандренко О.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, 
зав.кафедрою дизайну одягу КНУКіМ

Дністрян Христина - студентка 4 курс ДХМо-30
«Вплив декоративно-прикладного мистецтва індіанців на розробку  сучасної колекції 
одягу»
Науковий керівник - Шандренко О.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, 
зав.кафедрою дизайну одягу КНУКіМ

Бурченя Іванна - спеціаліст ДХМ о-39с
«Розробка дизайнерських рішень на основі синтезу елементів арабського костюма та 
стилю «Гранж»»
Науковий керівник - Гардабхадзе І.А., с.н.с., професор з/н кафедри дизайн одягу 
КНУКіМ

Тарасова Анастасія - студентка 4 к урс ДХМо-30
«Художньо-образна трансформація елементів ювелірного мистецтва стародавнього 
Єгипту в дизайні одягу»
Науковий керівник - Шандренко О.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, 
зав.кафедрою дизайну одягу КНУКіМ

Дискусія


