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Рік заснування наукового гуртка: 2014 
Керівники наукового гуртка 
РОМАНЕНКОВА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА - 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого 
мистецтва 
y.romanenkova@kubg.edu.ua  
 
БРАТУСЬ ІВАН ВІКТОРОВИЧ –  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва 
i.bratus@kubg.edu.ua  
 
НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ:  
Інститут мистецтв, кафедра образотворчого мистецтва. 
 
ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА/ ПИТАННЯ:  
«Мистецькі пошуки сучасної України в контексті європейського арт-
простору». 
 
ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА:  
• Поглиблювати знання з історії розвитку національного та світового 
мистецтва;  
• Знайомитися зі станом сучасного українського арт-простору;  
• Досліджувати творчу діяльність українських митців, поширювати 
інформацію про їх творчість серед молоді та студентства.  
 
НАУКОВИЙ ДОРОБОК 
• Червень 2014 р. - Круглий стіл, до  415 річчя з дня нарождення Дієго 
Родрігеса Веласкеса (1599-1660), іспанського художника 
• Листопад 2014 р. – науковий семінар «Творча особистість та особисте в 
творчості» 
• Березень 2015 р. – науковий семінар «Художник і освітньо-мистецький 
процес: актуальні питання» 
• Травень 2015 р. – підготовка та проведення благодійного аукціону на базі 
галереї НЮ-АРТ 

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА НА 2016 – 2017 н.р. 

Дата 
проведення 
 

Назва заходу Відповідальні Місце 
проведен
ня 

Листопад Участь студентів кафедри ОМ у 
міжнародному науковому семінарі 
Національного авіаційного 

Доц. Братусь І.В. Інститут 
мистецтв 



університету «Організація 
студентського самоврядування» 

Грудень Круглий стіл «Ідеї Заходу в 
українському культурному 
просторі ХХІ століття» 

Доц. Братусь І.В.  

Березень  Круглий стіл «Образ Шевченко в 
сучасному українському 
мистецтві: старі-нові міфологеми» 

Доц. Братусь І.В., 
ст.викл. Кашшай 
О.С. 

Інститут 
мистецтв 

Протягом року  Участь студентів кафедри ОМ у 
Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт 

Проф. Романенкова 
Ю.В., доц. Братусь 
І.В., ст.викл. 
Кашшай О.С., доц. 
Кузьменко Г.В., доц. 
Коновалова О.В. 

Інститут 
мистецтв 

Протягом року Публікація наукових доробків 
студентів старших курсів у 
наукових виданнях 
(позауніверситетських) 

Проф. Романенкова 
Ю.В. 

Інститут 
мистецтв 

Лютий-травень Підготовка студентів 6 курсу 
спеціальності «Образотворче 
мистецтво» до вступу в 
аспірантуру за спеціальністю 023 
(«Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація») 

Проф. Романенкова 
Ю.В. 

Інститут 
мистецтв 

Лютий-травень  Участь студентів кафедри ОМ у 
студентській науковій конференції 
університету 

Доц. Братусь І.В., 
доц. Кузьменко Г.В., 
доц. Коновалова 
О.В.  

Інститут 
мистецтв 

Лютий-травень Публікація наукових доробків 
студентів 6 курсу у науковому 
збірнику робіт магістрантів 
університету 

Проф. Романенкова 
Ю.В., доц. Братусь 
І.В., ст.викл. 
Кашшай О.С., доц. 
Кузьменко Г.В., доц. 
Коновалова О.В., 
доц. Варивончик 
А.В. 

Інститут 
мистецтв 

Квітень  Міжвузівський круглий стіл 
«Загадки Леонардо: феномен 
генія», присвячений річниці з дня 
народження Леонардо да Вінчі 

Проф. Романенкова 
Ю.В. 

Інститут 
мистецтв 

 
 

 


