
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри дизайну 

Хортицької національної академії 

________________________Н.В. Дерев’янко 

27 серпня 2021 року 

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ 

студентського наукового гуртка «Дизайн у науковій творчості» 

на 2021/2022 навчальний рік, І-ІІ семестри 

 
№ 

з/п 
Тематика засідань 

Дата, час і місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

Особа, яка контролює 

проведення 
Примітка 

1.  1. 1. Обговорення та затвердження плану роботи студентського 

наукового гуртка на 2021-2022 н.р. 

2. 2. Обговорення напрямів науково-дослідної роботи кафедри 

дизайну у контексті кафедральної тематики. 

3. 3. Вибори заступника керівника групи. 

24.09.2021  

початок о 16.00   

кафедра 

Залевська О.Ю. 

Давидова С.В. 

Міхєєва Л.В. Дерев’янко Н.В. 

доповідь 

 

обговорення 

 

голосування 

2.  1. 1. Тема: «Особливості освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання».  

2. 2. Ознайомлення студентів наукового гуртка із методичними 

рекомендаціями щодо організації, проведення, оформлення 

та публікування наукових досліджень. 

22.10.2021 

початок о 16.00   

кафедра 

 

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

3.  1. 1. Тема: «Сучасні інформаційні технології в різних сферах 

дизайну». 

2. Правила роботи з репозитарієм академії та 

наукометричними базами даних. 

26.11.2021 

початок о 16.00 

кафедра 

 

Жужа Л.О.  Дерев’янко Н.В. семінар 

4.  1. 1. Тема: «Сучасне мистецтво як вектор розвитку сучасного 

дизайну».  

2. Дослідження можливостей створення артоб’єктів та 

дизайн продуктів за допомогою технології 3D. 

23.12.2021 

початок о 16.00   

кафедра 

 

Стульнікова Ю.О. Дерев’янко Н.В. круглий стіл 

5.  2. 1. Тема: «Новини науки, мистецтва, дизайну і цифрових 

технологій». Студентські тези.  

3. 2. Обговорення, підготовка здобувачів освіти до участі у 

науково-практичній конференції. 

24.02.2022 

початок о 16.00   

кафедра 

 

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

6.  4. 1. Тема: «Інтерактивні мультимедійні шляхи розвитку 

сучасного мистецтва і дизайну». 

5. 2. Знайомство із вебсервісом Flippity з метою застосування в 

освітньому та науковому процесі. 

31.03.2022 

початок о 16.00   

кафедра 

Освітня 

платформа 

«УМІТИ ВЧИТИ» 
Дерев’янко Н.В. 

вебінар 

обговорення 



 

7.  6. 1. Тема: «Застосування технологій штучного інтелекту 

OpenAl та застосунком DALL-E в дизайні».  

7. 2. Обговорення технологій штучного інтелекту, як шляху 

автоматизації дизайн-проєктування. 

28.04.2022 

початок о 16.00   

кафедра 

 

Netpeack Agency 

 
Дерев’янко Н.В. вебінар 

8.  1. Тема: «Сучасний ринок праці сфери мистецтва та дизайну: 

нові професії та прогноз найбільш популярних вакансій». 

Знайомство з інститутом інтернатури в світі дизайну та IT 

технологій.  
8. 2. Підведення підсумків роботи наукового гуртка. 

26.05.2022 

початок о 16.00   

кафедра 

 

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

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри дизайну (протокол № 1 від 27.08.2021 р.) 

 

Керівник гуртка: 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дизайну                                          Н.М. Дерев’янко 

 

Заступник:                                                                                                                                                                            Л.В. Міхєєва 


