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ЗАТВЕРДИТИ:

1. Тематику кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня
галузі знань 02 «Культураі мистецтво» спеціальностей:

- 022 Дизайн (Освітньо-професійна програма 022.00.01 «Графічний дизайн»)

М ПІБ студента Тема кваліфікаційної роботи ПІБ керівника
1.|Вільчинська Вікторія Дизайн книги Муні Вітчер «Ніна - Кравченко Наталія

Миколаївна дівчинка планети Шостого Місяця» із|Іванівна, кандидат
визначенням сучасних тенденцій в мистецтвознавства,
оформленні дитячої літератури у доцент
жанрі фантастики

2.|Гречанюк Анастасія Серія об'єктів зовнішньої реклами Кротова Тетяна
Сергіївна «ВІН; страх»наоснові аналізу Федорівна, доктор

сучасних соціальних рекламних мистецтвознавства,
кампаній доцент

3.|Євсюкова Єлизавета Авторський комікс «Тисяча і одне Кравченко Наталія
Юріївна життя»на основі досвіду створення Іванівна, кандидат

сучасних дитячих мальописів мистецтвознавства,
доцент

4.|Зелінська Тетяна Розробка системи візуальної Кравченко Наталія
Володимирівна ідентифікації та рекламного Іванівна, кандидат

супроводу фестивалю на підтримку мистецтвознавства,
Карпатських лісів «МоїГаг'в Та|е» у доцент
взаємозв'язку із екологічною
тематикою в сучасному графічному
дизайні

5. Симчук (Овдієнко) Ребрендинг ТМ «УХапкКее Сапдіе» та Світлична Олена
Наталія Олегівна дизайн упаковок длялінії продукції на

основі дослідження графіки сучасних
пакувань косметики

Миколаївна, кандидат
мистецтвознавства,
доцент



6.|Павлова Анастасія Дизайн збірки віршів Сергія Бакшеєва)Никоненко Тамара
Вадимівна «Детские стихи для взросльх» із Миколаївна, кандидат

визначенням особливостей історичних наук, доцент
художнього оформлення поетичних
видань

7.|Скакун Євгенія Юріївна|Дизайн книги «Кайдашева сім'я» на Світлична Олена
основі дослідження антропоморфності|Миколаївна, кандидат
в українській орнаментиці мистецтвознавства,

доцент
8.|Фесько Ярослава Дизайн книги Артура Конана Дойля Бражнік Олена

Валеріївна «Етюд у багряних тонах»на основі Владиславівна,
дослідження світового досвіду Заслужений художник
графічного оформлення детективних|України, доцент
творів про Шерлока Холмса

9.|Халахан Дарія Розробка фірмового стилю медичного|Світлична Олена
Олександрівна центру «Гіппократ» на основі аналізу|Миколаївна, кандидат

сучасних тенденцій візуальної мистецтвознавства,
ідентифікації закладів охорони доцент
здоров'я

10.|Фаєнко Діана Фірмовий стиль магазину жіночої Бражнік Олена
Валентинівна білизни «Ніжність» та сучасні Владиславівна,

тенденції айдентики брендів у сфері Заслужений художник
жіночої білизни України, доцент

- 022 Дизайн (Освітньо-професійна програма 022.00.03 «Прогнозування моди»)

щи ШЕстудента Тема кваліфікаційної роботи ПІБ керівника
1 Сточанський Проєктний прогноз колекції чоловічого Білякович Ліана

Євген верхнього одягу ргетішт -сегменту на основі|Миколаївна, кандидат
Олександрович аналізу традиційного строю Середньої технічних наук, доцент

Наддніпрянщини
2|Большов Олексій|Розроблення інноваційної поп-репдег Білякович Ліана

Олександрович колекції трансформативного захисного одягу|Миколаївна, кандидат
із зтап-функціями та використанням технічних наук, доцент
тесусІіпр-технологій

3 Коротенко Мікроструктура та фарбувальні властивості|Білякович Ліана

Лариса Василівна|складників українського борщу як Миколаївна, кандидат
трендоутворююча домінантав дизайні одягу,|технічних наук, доцент
текстилю, аксесуарів, визнана ЮНЕСКО

4 Святко Вероніка|Проєктний прогноз колекції одягу ргеї-а- Білякович Ліана
Сергіївна рогіег на основі аналізу сакральної Миколаївна, кандидат

символіки, технік фарбування та технічних наук, доцент
формотворчих особливостей традиційного
текстилю Нігерії .

5 Токар Ілона Філософія та принципи формотворення Кардаш Олег
Володимирівна японського дизайну як прогностичний базис|Васильович, доктор

проєктування колекції одягу для споживачів|технічних наук,
пежмуошйі--сегменту професор

6 Куян Ольга Розроблення довгострокового прогнозу в Кардаш Олег
Вікторівна Гатіуошйі -- дизайні на основі еволюції Васильович, доктор

стилю тіЇЦагу в одязі та текстилі другої пол.|технічних наук,
ХХ-ХІст. професор



7|Кубова Віра Національна традиція і новаторство Білякович Ліана
Олександрівна українського декоративно-ужиткового Миколаївна, кандидат

мистецтва як прогностичний аспект в технічних наук, доцент
предметному дизайні 20-х років ХХІст.

8 Ковтун Наталія Проєктний прогноз образу політичної еліти|Кардаш Олег
Григорівна Європияк відображення кореляції Васильович, доктор

соціально-економічних, геополітичних та технічних наук,
міжкультурних концепцій розвитку країн професор

9 Карчевська Ірина)Експансія цифрової моди як способу Білякович Ліана
Володимирівна симуляції віртуальної реальності та складової|Миколаївна, кандидат

перцептивного дизайну майбутнього в технічних наук, доцент
невизначених умовах Сохід-19

10|Чуль Наталія Світовий конфлікт сучасних глобалізаційних|Білякович Ліана
Петрівна процесів як домінуючий фактор Миколаївна, кандидат

довгострокового трендоутворення у дизайні|технічних наук, доцент
одягу ХХІст.

11|Шептицька Довгостроковий прогноз дизайну Кардаш Олег
Сніжана представницького одягу на основі сучасного)Васильович, доктор
Володимирівна переосмислення народного строю технічних наук,

Донеччини, Луганщини та Харківщини професор
12|Загреба Дарина Кастомізація в перспективному дизайні Кардаш Олег

Сергіївна білизни та домашнього ошатного одягу на Васильович, доктор
основі інтеграції гепзе-елементів з ажурними|технічних наук,
вишивальницькими техніками кінця ХІХ - професор
ХХ ст.

13|Хрустицька Проєктний прогноз Бапітаде - колекції Кардаш Олег
Олена одягу з використанням філейних гачкованих)/Васильович, доктор
Володимирівна технік Чернігівщини у контексті бивіаіпабіє|технічних наук,

Еазпіоп професор
14|Чевка Таїсія Розроблення довгострокового прогнозу в Білякович Ліана

Данівна дизайні жіночого весільного одягу на основі|Миколаївна, кандидат
системного аналізу мейдіпріоок5 технічних наук, доцент
королівських сімей Європидругої пол. ХХ-
ХХІст.

- 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво реставрація (Освітньо-
професійна програма 023.00.01 «Образотворче мистецтво»)

т ПІБ студента Тема кваліфікаційної роботи ПІБ керівника
1. |Белнакіта Уляна|Візії Хортиці в образотворчому мистецтві Школьна Ольга

Миколаївна Володимирівна, доктор
мистецтвознавства,
професор

2.|)Боровик Дмитро Витинанкав українському декоративно- Братусь Іван
Сергійович ужитковому мистецтві Вікторович, кандидат

| філологічних наук,
доцент

3.|Брезіцький Літературні образи творів А. Конан Дойлав)Коновалова Ольга
Серафим інтерпретації майстрів графічного Володимирівна,
Андрійович мистецтва кандидат

мистецтвознавства,
доцент



4.|Коротаєвська Народні свята в сучасному українському Коновалова Ольга

Маргарита живописі кінця ХХ - початку ХХІ століття Володимирівна,
Павлівна кандидат

мистецтвознавства,
доцент

5.|Лапенкова Марія/Художнє оформлення зброї та обладунків Волкова Людмила
Василівна Європи Миколаївна, старший

викладач
6.|Масюкевич Стімпанк як основа стилеутворення образів/Коновалова Ольга

Данило Олегович|оповідання Карла Коллоді «Пригоди Володимирівна,
Піноккіо» кандидат

мистецтвознавства,
доцент

7.|Овдієнко Аніта Танатологічні мотиви в образотворчому Братусь Іван Вікторович,
Юріївна мистецтві ХІХ-ХХст. кандидат філологічних

наук, доцент
8.|Чеботарьова Образи Святогорського монастиря в Братусь Іван Вікторович,

Тетяна образотворчому мистецтві України кандидат філологічних
Анатоліївна наук, доцент

9.)Чуревич Надія Зображення фонтанів в українському Волкова Людмила
Віталіївна образотворчому мистецтві Миколаївна, старший

викладач

- 024 Хореографія (Освітньо-професійна програма 024.00.01 «Хореографія»)

ми ПЕ студента Тема кваліфікаційної роботи ПІБ керівника
1.|Артьомов Дмитро|Засоби тілесної виразності як форма Коростельова Марія

Миколайович сценічної мови у сучасному Дмитрівна, кандидат
хореографічному мистецтві мистецтвознавства

2.|Деревецька Особливості створення короткометражного|Коростельова Марія
Альона Тарасівна/танцювального фільму Дмитрівна, кандидат

мистецтвознавства
3.|Похилюк Валерія/Еволюція іспанського танцю крізь призму Медвідь Тетяна

Валеріївна розвитку жіночності Анатоліївна, кандидат
мистецтвознавства,
доцент

4.)Боднар Тетяна Специфіка роботи хореографа над Терешенко Наталя
Андріївна створенням сценічної постановки та відео Віталіївна, кандидат

проекту педагогічних наук
5.|)Дємєхін Данило Специфіка роботи хореографа-постановника|Коростельова Марія

Валерійович в телевізійних шоу Дмитрівна, кандидат
мистецтвознавства

6.|Кашицька Іванна|Місце та значення соціального танцю в Терешенко Наталя
Іванівна сучасній хореографічній культурі Віталіївна, кандидат

|
педагогічних наук

7.|Безносюк Особливості хореографічної роботи з Терешенко Наталя
Олександр людьми,які мають вади слуху Віталіївна, кандидат
Олегович педагогічних наук



8.|Дера Анастасія Художньо-естетичні рішення в Терешенко Наталя
Олександрівна неокласичному танці Віталіївна, кандидат

педагогічних наук

- 025 Музичне мистецтво (Освітньо-професійна програма 025.00.01. «Музичне
мистецтво»)

Хо ПІБ студента Тема кваліфікаційної роботи ПІБ керівника

1.)Науменко Академічне акордеонне виконавство в Олексюк Ольга
Яна Україні кінця ХХ - початку ХХІ століть: Миколаївна, доктор
Володимирівна тенденції розвитку педагогічних наук,

професор
2.|Мусіна Жанр партити у творчості Мирослава Олексюк Ольга

Софія Скорика: виразово-стильові аспекти Миколаївна, доктор
Олександрівна педагогічних наук,

професор
3.|Бобильов Розвиток спеціалізованої мистецької Олексюк Ольга

Володимир освіти в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ|Миколаївна, доктор
Вікторович століття) педагогічних наук,

професор
4.|Гзовська Розвиток антиципації майбутніх бакалаврів|Олексюк Ольга

Валентина музичного мистецтва у навчальному Миколаївна, доктор
Валеріївна народно-інструментальному ансамблі педагогічних наук,

професор
5.|Накопюк Розвиток інтерпретаційної компетентності|Олексюк Ольга

Катерина Савівна майбутнього бакалавра музичного Миколаївна, доктор
мистецтва у процесі концертно- педагогічних наук,
виконавської практики професор

6.|Балюра Катерина Розвиток піаністичних навичок учнів Завалко Катерина
Олександрівна дитячих музичних шкіл у процесі Володимирівна, доктор

елементарного музикування педагогічних наук,
доцент

7.|Семчук Розвиток інтонаційного слуху учнів Завалко Катерина
Ліана Романівна дитячих музичних шкіл у процесі Володимирівна, доктор

навчання гри на скрипці педагогічних наук,
доцент

8.|Малишев Розвиток інтерпретаційних умінь Кондратенко Ганна
Олексій Павлович|майбутніх бакалаврів музичного Григорівна, кандидат

мистецтва засобами джазового мистецтва.|педагогічних наук
9.|Мамонтова Розвиток піаністичних навичок студентів|Кондратенко Ганна

Тетяна Олексіївна/музичних коледжів у процесі концертно- Григорівна, кандидат
виконавської діяльності. педагогічних наук

10.|Портяник Баянне виконавське мистецтво України Кондратенко Ганна
Петро Юрійович ХХ-початку ХХІ століття: еволюція Григорівна, кандидат

інструменту, репертуар педагогічних наук
11.|Юхименко Формування готовності до самореалізації|Кондратенко Ганна

Тарас майбутніх концертних виконавців на Григорівна, кандидат
Олександрович флейті педагогічних наук

12.|Король Виконавсько-педагогічна діяльність Бондаренко Лариса
Наталія Дмитрівна Вадима Червова Анатоліївна, кандидат

педагогічних наук



13.|Трубчик Вікторія Розвиток Київської скрипкової школи Бондаренко Лариса
Олександрівна першої половини ХХ століття Анатоліївна, кандидат

педагогічних наук
14.|Федоренко Розвиток фортепіанної педагогіки України|Бондаренко Лариса

Анастасія другої половини ХХ століття Анатоліївна, кандидат
Анатоліївна педагогічних наук

15.|Марчук Розвиток музичних здібностей учнів Бондаренко Лариса
Василь закладів початкової музичної Анатоліївна, кандидат
Васильович світи у процесі навчання гри на педагогічних наук

фортепіано
16.|Власов Темброва специфіка саксофону всистемі|Лігус Ольга Марківна,

Нікіта Павлович засобів музичної виразності у музиці кандидат
кінця ХХ - початку ХХІст. мистецтвознавства

17.|Артеменко Жанрово-стильові тенденції розвитку Лігус Ольга Марківна,
Віктор гітарної творчості українських кандидат
Валерійович композиторів ХХ - ХХІ століття. мистецтвознавства

- 025 Музичне мистецтво (Освітньо-професійна програма 025.00.02 «Сольний спів»)
щи ПІБ студента Тема кваліфікаційної роботи ПІБ керівника
1.|Герасименко Аліна|А сапсбев де атог («Пісні кохання») Заверуха Олена Леонідівна,

Анатоліївна кандидат мистецтвознавства
2.|Дочич Вікторія Історія почуттів Заверуха Олена Леонідівна,

Олександрівна кандидат мистецтвознавства
3.|Манойленко Тетяна|Життя мого стежина - музика Заверуха Олена Леонідівна,

Володимирівна кандидат мистецтвознавства
4. Коновалов Микита|Все, що навколо нас - музика Кириленко Яна Олексіївна,

В'ячеславович кандидат мистецтвознавства,
доцент

5.|Гузь Анастасія Коли весь світ занурюєтьсяв сон... Кириленко Яна Олексіївна,
Валеріївна кандидат мистецтвознавства,

доцент

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Директор Інституту мистецтв й т Тетяна МЕДВІДЬ


