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Рік заснування наукового гуртка: 2014 
Керівник наукового гуртка:  
КРИЖАНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ –  
кандидат архітектури, доцент кафедри   
kryzhanovsky@gmail.com 
o.kryzhanivskyi@kubg.edu.ua 
 
НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ:  
Інститут мистецтв, кафедра дизайну. 
 
ПРОФІЛЬНЕ НАУКОВЕ ПИТАННЯ:  
«Стратегія розвитку науково-творчої майстерні дизайну в контексті сталого 
просторового розвитку Європи».  
Наукові-практичні напрямки майстерні:  
Інноваційні та комп’ютерні технології у дизайні інтер'єру та 
екстер'єру. 
Інноваційні та комп’ютерні технології у ландшафтному дизайні.  
 
ЗАВДАННЯ НАУКОВИХ НАПРЯМКІВ ДИЗАЙНУ :  
• Застосування інноваційних та комунікативних технологій в науково-
методичному забезпеченні передпроектного дослідження, як початкової 
стадії проектування.  
• Міждисциплінарна взаємодія при формування професійної компетенції.  
• Розвиток концептуального проектування.  
 

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА НА 2016-2017 Н.Р. 
 

Дата 
проведення 
 

Назва заходу Відповідальні Місце 
проведення 

Вересень 2016 Участь у семінарі «Будівлі українських 
бібліотек».  
Доповідь О.Крижанівського «Від 
адвокативного до соціокультурного 
проектування бібліотечного середовища: 
досвід співпраці з ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного». 
Доповідь магістранта першого курсу 
напрямку «Дизайн» Інституту мистецтв 
Наталії Зайончківської: «Розробка дизайну 
інтер’єру дитячої кімнати в бібліотеці».  

Крижанівський 
О.А. 
 

Державній 
науковій 
архітектурно-
будівельній 
бібліотеці 
імені В. Г. 
Заболотного 

Вересень 2016 Участь у засіданні Круглого столу на тему: 
«Концепція розвитку бібліотеки» за участю: 
кафедри бібліотекознавства та інформології 

Крижанівський 
О.А. 
  

Центральна 
бібліотека 
Університету 



Інституту журналістики, кафедри дизайну 
Інституту мистецтв, студентів, 
співробітників бібліотеки. 

Грінченка 

Жовтень 2016 Участь в круглому столі на тему: «Розробка 
технологічної програми проектування 
університетської бібліотеки» 

Крижанівський 
О.А. 
 

 Центральна 
бібліотека 
Університету 
Грінченка 

Листопад 2016  Науково-практичний семінар на тему: 
«Сучасні підходи до візуалізації дизайн-
проектів в європейському освітньому 
просторі» 

Крижанівський 
О.А. 
 

Інститут 
мистецтв 

Грудень 2016  Підготовка студентів до участі у 
Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт. 

Крижанівський 
О.А. 
 

Інститут 
мистецтв 

Лютий 2017 Підготовка публікацій до студентського 
наукового он-лайн видання Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
«Наукові доробки магістрантів». 
Підготовка до участі у щорічній 
студентській науково-практичній 
конференції Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

Крижанівський 
О.А. 
 

Інститут 
мистецтв 

Березень 2017 Подання статей до он-лайн видання 
«Наукові доробки магістрантів». 
Участь у щорічній студентській науково-
практичній конференції Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

Крижанівський 
О.А. 
 

Інститут 
мистецтв 

Квітень 2017  Підготовка до участі у щорічній 
студентській науково-практичній 
конференції  Інституту мистецтв “Актуальні 
проблеми мистецької освіти” 

Крижанівський 
О.А. 
 

Інститут 
мистецтв 

Травень 2017 Участь у щорічній студентській науково-
практичній конференції  Інституту мистецтв 
“Актуальні проблеми мистецької освіти” 

Крижанівський 
О.А. 
 

Інститут 
мистецтв 

 

 


