
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри дизайну 

Хортицької національної академії 

________________________Н.В. Дерев’янко 

28  серпня 2020 року 

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ 

студентського наукового гуртка «Дизайн у науковій творчості» 

на 2020/2021 навчальний рік, І семестр 

 
№ 

з/п 
Тематика засідань 

Дата, час і місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

Особа, яка контролює 

проведення 
Примітка 

1.  1. Обговорення напрямів науково-дослідної роботи 

кафедри дизайну у контексті кафедральної тематики. 

2. Обговорення та затвердження плану роботи 

студентського наукового гуртка на 2020-2021 н.р. 

26.09.2020  

початок о 16.00   

кафедра 

 

Залевська О.Ю. 

Давидова С.В. 

 

Дерев’янко Н.В. 

доповідь 

 

доповідь 

2.  
Тема: «Екологічний дизайн сучасних колекцій 

продуктів. Методологічний аспект» 

31.10.2020 

початок о 16.00   

кафедра 

 

Косюк В.Р. 

 

Дерев’янко Н.В. семінар  

3.  
Тема: «Креативність та виховання особистості 

дизайнера» 

28.11.2020 

початок о 16.00   

кафедра 

 

Давидова С.В. 

 

Дерев’янко Н.В. круглий стіл 

4.  Тема: «Виставки і конкурси як інструменти 

формування професійного портрету дизайнера. 

Науково-методологічний аспект» 

26.12.2020 

початок о 16.00   

кафедра 

 

Лисенко Г.О. Дерев’янко Н.В. круглий стіл 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри дизайну (протокол № 1 від 28.08.2020 р.) 

 

Керівник гуртка: 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дизайну                                          Н.М. Дерев’янко 

 

Заступник:                                                                                                                                                                            С.В. Давидова 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри дизайну 

Хортицької національної академії 

________________________Н.В. Дерев’янко 

4 лютого 2021 року 

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ 

студентського наукового гуртка «Дизайн у науковій творчості» 

на 2020/2021 навчальний рік, ІІ семестр 

 
№ 

з/п 
Тематика засідань 

Дата, час і місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

Особа, яка контролює 

проведення 
Примітка 

2.  1. Тема: «Сучасні тренди візуальної індентифікації та 

візуалізації». 

2. Етичні правила та практичні настанови академічної 

доброчесності. 

25.02.2021  

початок о 16.00   

кафедра 

 

Давидова С.В. 
Дерев’янко Н.В. семінар 

3.  1. Тема: «Освітні і культурно-мистецькі практики в 

контексті інтеграції України у міжнародний науково-

інноваційний простір» 

2. Підготовка тез доповідей до науково-практичної 

конференції ХНА 

25.03.2021 

початок о 16.00   

кафедра Дерев’янко Н.В. Дерев’янко Н.В. 

визначення 

тем, 

обговорення 

4.  1. Тема: «Регіональний контекст галузей дизайну». 

2. Аналіз проекту «Обдарована молодь – майбутнє 

України» та Стратегії регіонального розвитку Запорізької 

області на період до 2027 року.  

29.04.2021 

початок о 16.00   

кафедра 

Позднякова-

Кірбятьєва Е.Г. 
Дерев’янко Н.В. семінар 

5.  Наукова робота студентського гуртка. Підсумки року 27.05.2021 

початок о 16.00   

кафедра 

Дерев’янко Н.В. Дерев’янко Н.В. круглий стіл 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри дизайну (протокол № 5 від 04.02.2021 р.) 

 

Керівник гуртка: 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дизайну                                          Н.М. Дерев’янко 

 

Заступник:                                                                                                                                                                            С.В. Давидов 

https://www.zoda.gov.ua/news/48277/strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.html
https://www.zoda.gov.ua/news/48277/strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.html

