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Вітаю Вас, шановні пані та панове, і запрошую познайомитись з одним з найстаріших 

педагогічних вузів України – Харківським національним педагогічним університетом імені 

Г. С. Сковороди. Створений у 1804 році він завжди був джерелом культури українського 

народу. Тут працювали О. О. Потебня, О. В. Погорєлов, Г. П. Успенський, В. П. Шестопалов, 

А. М. Ляпунов та інші відомі учені. Тисячі випускників нашого університету поповнювали 

ряди інтелігенції, яка в усі часи виконувала особливу роль: не тільки залучала народ до 

освіти та прогресу, а й сіяла «розумне, добре, вічне», формувала духовність і менталітет 

нації. 

Ім'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в 

офіційній назві нашого університету – це символ зв'язку поколінь у виконанні важливих 

завдань навчання і виховання. Сьогодні свої завдання ми розглядаємо з урахуванням вимог 

сучасності. Ми повинні готувати висококваліфікованих учителів, яким можна доручити 

наших дітей. Крім цього, ми повинні брати участь у формуванні інтелектуальної еліти 

України: виховувати спеціалістів з широкою ерудицією і здатністю до подальшого 

саморозвитку і самовдосконалення, дати шанс кожному випускнику в майбутній діяльності 

повністю реалізувати свої можливості. Наші студенти – не об'єкти, а суб'єкти навчання! На 

лекціях і практичних заняттях вони отримують базові знання з образотворчих та спеціальних 

дисциплін, і в той же час у них завжди є право і можливість вибору предмету для 

поглибленого вивчення на спецкурсах, спецсемінарах, в наукових гуртках. 

Невичерпна енергія молодості може реалізуватися в клубах і гуртках за інтересами, 

колективах художньої самодіяльності. 
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Dear ladies and gentlemen, I welcome you and I invite you to take a look at one of the 

oldest pedagogical universities of Ukraine - H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University. Esteished in 1804, it has always been the source of the Ukrainian people culture. 

O.O.Potebnya, O.V.Pogorelov, G.P.Uspensky, V.P.Shestopalov, A.M.Lyapunov and other well-

known scientists worked here. Thousands of our university’s graduates joined the intellectuals 

which at all times played a special part: not only engaged people in education and progress but 

also spread «wise, good, eternal», formed spirituality and mentality of the nation.   

The name of the great Ukrainian philosopher, poet, national educator H.S. Skovoroda in 

the official name of our university is a symbol of the connection of generations in fulfilling 

important tasks of education and upbringing. Today we consider our tasks taking into account 

the requirements of our time. We must train highly skilled teachers who can be entrusted with 

our children. In addition, we must take part in the formation of the intellectual elite of Ukraine: 

to educate professionals with a high erudition and the ability to further self-development and 

self- improvement, to give a chance to each graduate in the future career to fully realize their 

capabilities. Our students are not objects but subjects of education! At lectures and practical 

classes, they get basic knowledge of fine and special subjects, and at the same time they always 

have the right and opportunity to choose a subject of an¬ in-depth study at special courses, 

special seminars, in a student's scientific society.  

The inexhaustible energy of youth can be realized in hobby clubs and amateur art groups. 
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Кафедра образотворчого мистецтва веде свій початок з 1983 року, коли на 
педагогічному факультеті відкрили кафедру музики, естетики та 
образотворчого мистецтва. Під керівництвом канд. мистецтвознавства               
В. С. Немцової працювали такі наші викладачі як доц. В. О. Хмельницький, 
канд. архітектури Т. Л. Марченко, проф. О. А. Кузнецова, доц. О. А. Данилевич, 
канд. педагогіки, доц. Т. П. Агапова, канд. педагогіки, доц. В. І. Злобін та ін. 

З 1987 року кафедра була закріплена за фізико-математичним 
факультетом. Випускники тоді отримували спеціалізацію вчитель 
образотворчого мистецтва, креслення і праці. 

Коли у 1990 році був заснований художньо-графічний факультет кафедра 
отримала назву «Образотворче мистецтво» під очільництвом доцента 
Н. В. Вихованчук, члена національної спілки художників України.  

За довгі роки на кафедрі працювало багато талановитих викладачів, таких 
як: ст. викл. М. А. Азаркіна, канд. педагогічних наук Т. В. Висікайло, канд. 
педагогічних наук, доц. В. І. Злобін, ст. викл. О. А. Лазарев, ст. викл.                
Л. Є. Рєзнікова, доц. Ю. М. Чекардін та ін. 

Члени національної спілки художників України: доц. О. Р. Котляр, канд. 
психології, доц. Л. Т. Котлярова, доц. В. Б. Кулик, доц. А. М. Радомська, доц. 
В. О. Хмельницький, В. М. Чаус. 

Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2010 року, 
народний художник України, акад. В. І. Ковтун. 

2007-2018 роки кафедру очолює доктор педагогічних наук, кандидат 
мистецтвознавства, проф. Т. В. Паньок. 

За довгі роки роботи кафедра поповнилася молодими викладачами: 
А. В. Алтухова, кандидат педагогічних наук, що нині є доцентом кафедри 
«Образотворчого мистецтва»; Д. В. Чаус доцент, член національної спілки 
художників України, заст. декана з наукової роботи.  

Викладачі кафедри ведуть активну виставкову діяльність. Так вони є 
постійними учасниками трієнале та бієнале живопису, персональних виставок, 
різноманітних міжнародних та всеукраїнських виставок, живописних конкурсів 
які щорічно організовуються національною спілкою художників України та 
багато інших.  

Також наші студенти є членами національної спілки художників України 
наприклад такі як Р. Мотузок, О. Малиш та ін. 

Головним акцентом у роботі кафедри є залучення студентів до творчої 
діяльності, навчання їх пошуку ефективних рішень, надбання досвіду роботи з 
обраної спеціальності; наближення навчального процесу до реальних потреб 
суспільства і держави. 

Основні напрямки роботи кафедри Образотворчого мистецтва 
складаються з викладання таких дисциплін: академічний малюнок, академічний 
живопис; композиція; історія образотворчого мистецтва, поглиблене вивчення 
спецкурсу історії художньо-педагогічної освіти. 

Також на кафедрі викладаються такі дисципліни як: техніка те технологія 
олійного живопису, перспектива, сучасні живописні техніки тощо.  



HISTORY OF THE DEPARTMENT OF FINE ARTS

Department of Fine Arts goes back to 1983, the year when Faculty of Education 

opened Department of Music, Aesthetics and Fine Arts. Under the leadership of Candidate of 

Arts V.S. Nemtsova, such our teachers as Associate Professor V.O. Khmelnitsky, Candidate 

of Architecture T.L. Marchenko, Professor O.A. Kuznetsova, Associate Professor             

O.A. Danilevich, Candidate of Education, Associate Professor T.P. Ahapova, Candidate of 

Education, Associate Professor V.I. Zlobin and others worked there.   

Since 1987 the department has been affiliated with the Faculty of Physics and 

Mathematics. Graduates then obtained specialization as a teacher of fine arts, drafting and 

craft.   

When Faculty of Arts and Graphics was founded in 1990, the department was named 

«Fine Arts» headed by Associate Professor N.V. Vyhovanchyk, a member of National Union 

of Artists of Ukraine.   

For many years many talented teachers such as senior teacher M.A. Azarkina, 

Candidate of pedagogic sciences T.V. Visikaylo, Candidate of pedagogical sciences, 

Associate Professor V.I. Zlobin, senior teacher O.A. Lazarev, senior teacher                       

L.E. Reznikova, Associate Professor Y.M. Chekardin  and others worked at the department.   

Members of National Union of Artists of Ukraine are Associate Professor             

O.R. Kotlyar, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor L.T. Kotlyarova, 

Associate Professor V.B. Kulik, Associate Professor A.M. Radomskaya, Associate Professor 

V.O. Khmelnitsky, V.M. Chaus.  

Laureate of Taras Shevchenko National Prize of Ukraine in 2010, people’a artist of 

Ukraine, academician V.I. Kovtun. 

During 2007- 2018 the department was headed by Doctor of Education, Candidate of 

Arts, professor T.V. Panyok.   

For many years the department has been increased by young teachers:                        

A.V. Altukhova, Candidate of Pedagogical Sceinces who now holds the post of the head of 

the department «Fine Arts»; D.V. Chaus - Associate Professor, a member of National Union 

of Artists of Ukraine, deputy dean on scientific work.   

Teachers of the department conduct active exhibition activities. They are regular 

participants in the triennial and biennial of painting, personal exhibitions, various 

international and national exhibitions, paintings competitions organized annually by the 

National Union of Artists of Ukraine and many others.   

Our students are also members of the National Union of Artists of Ukraine, for 

example, R. Motuzok, O. Malysh  and others.  

The main emphasis in the department’s work is to attract students to creative activity, 

to learn them how to search for effective solutions, to gain experience in working with a 

chosen specialty, to approach the educational process to the real needs of society and nation.   

The main areas of work of the Department of Fine Arts comprise the teaching of such 

disciplines as academic drawing, academic painting, composition, history of fine arts, in-

depth study of the special course in the history of artistic and pedagogical education.   

Also such disciplines as technology of oil painting, perspective, modern painting techniques, 

etc. are taught at the department. 
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КАФЕДРА
ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

Доктор педагогічних наук, 
кандидат мистецтвознавства, завідуюча 

кафедрою образотворчого мистецтва

          1989 р. закінчила Харківське державне 
          художнє училище з відзнакою зі 
спеціальності викладач дитячої художньої 
школи. 
1991-1995 роки навчання у ХНПУ імені          
Г. С. Сковороди за фахом викладача образот-
ворчого мистецтва, креслення і художньої 
праці. 
З 2000 р. працює у ХНПУ імені                         
Г. С. Сковороди на художньо-графічному фа- 
культеті, читає курс лекцій з історії 
образотворчого мистецтва, історії костюму, 
мистецтвознавства. 
З 2003 р. обіймала посаду заступника декана з 
наукової роботи. Організувала студентський 
науково-практичний гурток «Музейний 
провулок», що займається активною 
підготовкою студентів до магістратури та 
аспірантури. 
2005 р. - член міжнародної асоціації мистец-
твознавців «АІС» (Франція). 
2005 р. - захистила дисертацію у спеціалі-
зованій вченій раді Харківської державної 
академії дизайну і мистецтв на тему: 
«Стильова еволюція в іконописі 
Слобожанщини ХVІІ-початку ХІХ ст.» на 
здобуття наукового ступеня кандидат 
мистецтвознавства. 
2006 р. - доцент кафедри «Українського  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декоративно-прикладного мистецтва та          
графіки» художньо-графічного факультету 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 
2007 р. - завідуюча кафедри образотворчого 
мистецтва ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 
2008 р. - член Національної спілки художників 
України. 
2009 р. - професор кафедри образотворчого 
мистецтва. 
2017 р. - захистила дисертацію «Теоретичні і 
методичні засади підготовки майбутніх 
художників-педагогів у контексті розвитку 
вищої художньої освіти України (1917-1991 
рр.)» на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук. 
Має близько 150 публікацій (наукових і 
навчально–методичних), серед них монографії: 
«Слобожанська ікона ХVІІ-початку ХІХ ст.»; 
«Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти 
в Україні у ХХ столітті» та ін.  
Досліджує історію, культуру, мистецтво та 
історію художньо-педагогічної освіти України. 
Керівник міжнародних наукових та арт-
проектів, учасник та організатор низки 
художніх виставок. 
Бере активну участь у художньому житті 
України, виступає з мистецтвознавчими 
проектами та художньо-критичними статтями. 

У

5



«Калина»
«Virbunum»

(40х50)

«Чорнобривці»
«Chernobrivtsy»

(40х50)
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PANYOK
TETYANA VOLODYMYRIVNA

Doctor of Pedagogical Sciences, PhD in Art history, 
Head of the Department of Fine Arts

DEPARTMENT
OF FINE ARTS

        n 1989 graduated with honors from Kharkiv 
        State School of Art, specialty: teacher of 
children's art school. 
1991-1995 studied at H.S. Skovoroda Kharkiv 
National Pedagogical University with a 
specialization in teacher of fine arts, drafting and 
art craft. 
Since 2000 Tetyana Volodymyrivna works at H.S. 
Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 
University at Faculty of Art and Graphics, gives a 
course of lectures in the history of fine arts, the 
history of costume, art history.  
Since 2003 she has held the position of deputy 
dean for scientific affairs. T.V. established a 
student scientific-practical group «Museum lane», 
actively preparing students for postgraduate 
degrees.  
2005 - Member of the International Association of 
Art Critics «AIC» (France).  
2005 - passed a thesis at the specialized academic 
council of the Kharkiv State Academy of Design 
and Arts on «Style evolution in the iconography 
of Slobozhanshchyna of the XVII - beginning of 
the XIX centuries» for a candidate degree in art 
history.  
2006 - Associate Professor of the Department of 
Ukrainian Decorative and Applied Arts and 
Graphics of Faculty of Art and Graphics in       
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University.  
2007 - Head of the Department of Fine Arts in 
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 
University. 
2008 - member of National Painters Union of 
Ukraine.  
2009 - Professor of the Fine Arts Department. 
2017 - passed a thesis «Theoretical and 
methodological principles of future artists-
teachers training in the context of the development 
of higher artistic education of Ukraine (1917-
1991)» for academic degree of Doctor of 
Pedagogy.  
Has about 150 publications (scientific and 
educational), among them are monographs: 
«Slobozhanska icon of the ХVІІ - beginning of the 
XIX centuries»; «Development of higher artistic 
and pedagogical education in Ukraine in the XX 
century» and others. 
Investigates history, culture, art and history of 
artistic and pedagogical education in Ukraine. 
Head of international scientific and art projects, 
participant and organizer of a number of art 
exhibitions. 
Takes an active part in the artistic life of Ukraine, 
speaks with art-history projects and artistic- 
critical articles.  
 

I
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«Весінній сад»
«Spring garden»

(30х40)

«Лелеки прилетіли»
«Storks flew heat»

(40х50)
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КАФЕДРА
ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

ÀÇÀÐÊ²ÍÀ 
ÌÀÐÈÍÀ ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

Старший викладач 
кафедри оброзотворчого мистецтва

          1982 р. закінчила Харківське державне 
          художнє училище за фахом художник-
педагог. 
Викладала малювання в  середній школі та в 
ізостудії при харківському міському дитячому 
палаці культури. Має досвід в роботі з 
керамікою.  
З 1985 по 1988 р. працювала в живописній 
лабораторії на будянському керамічному 
заводі. 
У 1988-му р. поступила на навчання  в 
Харківський художньо-промисловий інститут ( 
ХХПІ),  який закінчила в 1994-му р. за фахом 
художник-реставратор.  
З 1995 р. працює на кафедрі  Образотворчого 
мистецтва ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. 
Автор багатьох публікацій  різних наукових 
видань. 
Найважливішою своєю справою  вважає 
творчу роботу в майстерні.  
З 1990-го р. регулярно приймає участь в 
міжнародних, республіканських та обласних 
виставках. Важливішими з них вважає      
участь у: 
1996 р. «Весняний день»  (60/85, п.о.), 
«Гадалка» (57/65, п.о.), Ювілейна виставка     
творів мистецтв вихованців ХХПІ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Харківський художній музей). 
2001 р. «Життя кота Василя» (70/80, п.о.), 
Міжнародна виставка Харків Б.Х. 
2001р. «Хризантеми» (70/80, п.о.), Між-
народна виставка «Євроімідж-2001» (м. Київ). 
2001 р. березень персональна виставка творчих 
робіт в приміщенні Музею ХДАДМ. 
2002 р. «Волошки» (55/45, п.о.), Міжнародна 
виставка «Поезія  фарб» (м. Київ). 
2007 р. «Хризантеми» (80/90, п.о.), Між-
народна виставка художньо - реставраційного 
об’єднання  «Red Horse». 
2010 р.  травень-липень персональна виставка 
творчих робіт у Харківському художньому 
музеї. 
2011 р. «Моління тепле» (90/7, п/о.), Між-
народна виставка випускників ХДАДМ 
(Харківський художній музей). 
2015 р. квітень-травень персональна виставка 
Кафе «Моне». 
2016 р. «Перлина пустелі» (80/100, п/о), 
«Золоте дерево» (150/120, п/о), «Безмовність» 
(150/120, п/о), Art Hab Абу Дабі (ОАЄ) 
виставка по підсумкам творчого заходу 
«Місяць українського мистецтва» під 
патронатом посольства України. 

У
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«Весняне молоко»
«Spring milk»

(90х100)

«Бездоріжжя»
«Impassability»

(100х110)
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AZARKINA
MARINA ANATOLIEVNA

 Head teacher of the Department of Fine Arts

DEPARTMENT
OF FINE ARTS

        n 1982 - graduated from Kharkiv State 
        School of Art, with a specialization artist 
and teacher. 
Taught painting in high school and in the fine 
arts studio at the Kharkiv City Children's Palace 
of Culture. Has practice in working with 
ceramics. 
From 1985 to 1988 she worked in a painting 
laboratory at the Budyansk Сeramic Factory. 
1988 - entered the Kharkiv Art and Industrial 
Institute , which Marina Anatolievna graduated 
in 1994 with a degree in fine art restorer. 
Since 1995 - works at the Department of Fine 
Arts in H.S. Skovoroda Kharkiv National 
Pedagogical University. 
The author of many contributions of various 
scientific publications. 
The most important thing in her career is the 
creative work in the studio.  
Since 1990 - regularly participates in 
international, republican and regional 
exhibitions.  
The most important of them are: 
1996 «Spring Day», «Hadalka», anniversary 
exhibition of art works of students of KhKhPI 
(Kharkiv Art Museum). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 «Life of cat Vasilyi» International  
exhibition Kharkiv. 
2001 «Chrysanthemums» International 
exhibition «Euroimidz-2001» (Kiev). 
2001 march personal exhibition of creative 
works in doors of the Kharkiv State Academy of 
Design and Fine Arts Museum. 
2002 «Voloshk»" International exhibition 
«Poetry of colors» (Kiev). 
2007 «Chrysanthemums» International 
exhibition of artistic and restoration association 
«Red Horse». 
2010 may-july personal exhibition of creative 
works in the Kharkiv Art Museum. 
2011 «Prayer of the Warm» International 
exhibition of graduates of  Kharkiv State 
Academy of Design and Fine Arts (Kharkiv Art 
Museum). 
2015 April-May 2015 Personal exhibition 
«Monet Cafe». 
2016 «Pearl of the desert», «Golden Tree», 
«Silence», Art Hab Abu Dhabi (OAU) 
Exhibition on the basis of the creative event 
«Month of ukrainian art» under the patronage  
of the Embassy of Ukraine. 

I
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«Моління тепле»
«Warm prayer»

(90х75)

«Житіє Кота Василя»
«The life of the cat Vasily»

(70х80)
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КАФЕДРА
ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

ÀËÒÓÕÎÂÀ 
ÀÍÍÀ ÂÎËÎÄÈÌ²Ð²ÂÍÀ

Кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри образотворчого мистецтва

          1996 р.  закінчила Харківську  дитячу   
          художню школу імені І.Репіна.  
У 2004 р. закінчила з відзнакою 
Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди, 
отримала кваліфікацію спеціаліста - 
вчителя початкових класів та 
образотворчого мистецтва. 
У 2006 р. закінчила з відзнакою заочний 
факультет відділення «Дизайн» у тому ж 
закладі, отримала кваліфікацію спеціаліста 
- дизайнер, модельєр одягу, вчитель 
образотворчого мистецтва. 
З 2014 р. викладає композицію,  живопис 
та вступ до спеціальності на кафедрі 
образотворчого мистецтва Харківського 
національного педагогічного університету  
імені Г.С. Сковороди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 2015 р. захищає кандидатську 
дисертацію у спеціалізованій вченій раді 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди зі 
спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка 
та історія педагогіки, здобула науковий 
ступень кандидата педагогічних наук. 
З 2016 по 2018 р. - заступник декана з 
виховної роботи художньо-графічного 
факультету. 
Постійний учасник міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних кон-
ференцій. Має близько 25 одноосібних 
наукових публікацій (у фахових виданнях). 
Активний учасник міжнародних,
всеукраїнських, обласних та місцевих 
виставках. 

У
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«Ранкова композиція»
«Morning arrangement»

(594х420)

«Дощовий ранок»
«Rainy morning»

(60х50)
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        n 1996 made off Kharkiv child's artistic   
        school of the name of І.Репіна.  
In 2004 made off with a difference the 
Kharkiv national pedagogical university of the 
name of G.S. Skovoroda, got qualification of 
specialist - teacher of initial classes and fine 
art. 
In 2006 made off with a difference the in 
absentia faculty of separation «Design» in the 
same establishment, got qualification of 
specialist is a designer, designer of clothing, 
teacher of fine art.  
From 2014 lays out composition, painting and 
introduction on the department of fine art of  
the Kharkiv national pedagogical university of 
the name of G.S. Skovoroda.  

In a 2015 fate protects candidate's dissertation 
in the specialized scientific advice of the 
Kharkiv national pedagogical university of the 
name of G.S. Skovoroda from speciality 
13.00.01 is general pedagogics and history of 
pedagogics, got scientific feet of candidate of 
pedagogical sciences. 
2016 - 2018 was an associate dean from 
educator work of artistically-graphic faculty. 
Permanent participant of allukrainian and 
international research and practice 
conferences. Has about 20 individual 
scientific publications (in professional 
editions). 

 

DEPARTMENT
OF FINE ARTS

ALTUKHOVA
ANNA VLADIMIRIVNA

Candidate of Pedagogical Sciences,
 Associate Professor of the Department of Fine Arts 

I
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«Хотинська фортеця»
«Khotyn fortress»

(60х70)

«Відлуння Афганської війни»
«Echo of Afghanistan war»

(50х70)
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КАФЕДРА
ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

ÊÓËÈÊ
Â²ÊÒÎÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×

Доцент кафедри оброзотворчого мистецтва

          1972 р. - закінчив Харківське державне 
          художнє училище. 
1976 р. закінчив Харківський художньо-
промисловий інститут за спеціальністю 
художник декоративно - прикладного 
мистецтва. Педагоги з фаху - Ю. Киянський,  
В. Пальцев, А. Константинопольський,               
В. Чаус .  
Автор проектів станцій метро «Тракторний 
завод», «Індустріальна», м. Харків та станції 
швидкісного трамваю у м. Кривий Ріг,            
м. Волгоград.      
За час роботи у харківському художньо-
промисловому комбінаті виконані
монументально-декоративні роботи різного 
характеру: вітражі, настінні розписи, 
декоративні та проектні роботи.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постійний учасник обласних, все-
українських, зарубіжних і міжнародних 
виставок. 
З 2015 р. - член Національної спілки 
художників України. 
Твори зберігаються у державних та 
приватних колекціях в Україні та за 
кордоном. 
Основні творчі живописні та графічні 
роботи: «Сузір’я» (2003), Пробудження» 
(2008), «Натюрморт» (2015), «Ярмарок» 
(2011), «Натюрморт з алое» (2000). «Червона 
калина» (2014), «Дерево роду» (2016), 
«Гайдари» (2017). 
З 1992 р. викладає малюнок та живопис у 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

У
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«Натюрморт»
«Still life»
(60x80)

«Пробудження»
«Awakening»

(45x35)
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KULIK
VIKTOR BORISOVICH

DEPARTMENT
OF FINE ARTS

 Associate Professor of the Department of Fine Arts 

        n 1972 - graduated from Kharkiv State 
        School of Art. 
1977 graduated from Kharkiv Art and Industrial 
Institute with specialization in decorative and 
applied arts artist. 
Teachers from the specialty are Yu. Kiyansky, 
V. Chaus, V. Paltzev, A. Constantinoplsky. 
Project designer of the metro stations 
«Traktornyi Zavod», «Industrialna», Kharkiv 
city and the high-speed tram stations in Kryvyi 
Rih, Volgograd. 
During the period of work in the Kharkiv Art 
and Industrial Complex monumental and 
decorative works of a different nature; stained- 
glass windows, wall paintings, decorative and  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

design works were produced. 
Permanent participant of regional, national, 
foreign and international exhibitions.  
Since 2015 - member of National Painters 
Union of Ukraine. 
The works are kept in state and private 
collections in Ukraine and abroad. 
The main creative picturesque and graphic 
works are «Constellation» (2003), 
«Awakening» (2008), «Still Life» (2015), 
«Fair» (2011), «Still life of aloe» (2000), 
«Family Tree» (2016), «Haidary» (2017). 
1992 teaches drawings and paintings in                
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 
University. 

І
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«Мелодія танцю»
«Melody of dance»

(80x100)

«Буде злива»
«It will be raining»

(60x40)
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×ÀÓÑ 
ÄÌÈÒÐÎ Â²ÊÒÎÐÈÂÈ×

КАФЕДРА
ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

Доцент кафедри образотворчого мистецтва

                 айстер сюжетно тематичної картини. 
                 Викладає живопис і композицію. 
Працює у жанрах портрету, натюрморту, 
пейзажу. 
Постійний учасник обласних, всеукраїнських, 
зарубіжних і міжнародних виставок. 
Твори зберігаються у Національній спілці 
художників України, Міністерстві культури 
України, а також придбані музеями, галереями 
та колекціонерами різних країн, а саме: Китай, 
Польща, США, Франція, Німеччина, Канада, 
Австралія.  
У 2000 р. закінчив з відзнакою Харківське 
художнє училище за спеціальністю 
«Художник оформлювач».  
2000 р. - вступ до ХДАДМ на факультет 
«Станковий живопис». 
З 2000 - 2002 роки навчання у Народного 
художника України проф. В. В. Сізікова, 
Заслужених діячів мистецтв: 
проф. В. Л. Ганоцького, проф. А. В. Вяткіна, 
проф.Е. Ф. Жердицького, проф.Ю. Н. Вінтаева. 
З 2003 р. навчався у Народного художника 
України проф. В. І. Ковтуна.  
У 2006 р. закінчив з відзнакою ХДАДМ. 
Лауреат конкурсу кращих дипломних робіт 
«Мистецтво молодих - 2006». 
З 2006 - 2017 роки доцент кафедри  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образотворчого мистецтва ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди.  
З 2008 р. - член Національної спілки 
художників України. 
2008 р. - магістр мистецтвознавства (ХДАДМ). 
2008 - 2010 роки - заступник декана з виховної 
роботи, ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 
2010 - 2017 н. р. викладання в Хебейскому 
педагогічному Університеті (ShiDa) на посаді 
викладача живопису, малюнку та композиції 
(КНР). 
2010 р. - нагороджений медаллю за серію 
майстер-класів та лекцій у Національній 
академії мистецтв КНР, Провінція Хебей. 
2012 р. - нагороджений медаллю за особливий 
внесок у мистецтво в Шицяджуанский 
педагогічний університет (КНР).  
2012 р. - присвоєно звання почесного 
професора Академії мистецтв (КНР). 
З 2018 р. -  заступник декана з наукової роботи 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 
Автор понад 100 сюжетно тематичних 
полотен, проведено понад 30 майстер класів з 
живопису та малюнку, розроблена авторська 
методика з живопису багатофігурної 
композиції. 

М
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«Швець»
«Shoemaker»

(60х80)

«Полуденна спека»
«Midday heat»

(60х80)
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CHAUS
DMITRY VIKTOROVICH

 Associate Professor of the Department of Fine Arts 

                 aster of narrative painting. Teaches    
                 painting and composition. Works in 
portrait, still life, landscape genres.  
Permanent participant of regional, national, 
foreign and international exhibitions. 
The works are kept at the National Painters Union 
of Ukraine, the Ministry of Culture of Ukraine and 
they are also purchased by museums, galleries and 
collectors from different countries, namely: China, 
Poland, USA, France, Germany, Canada and 
Australia. 
In 2000 graduated with honors from Kharkiv State 
School of Art with a specialization in «Graphic 
Artist». 
2000 - entrance to Kharkiv State Academy of 
Design and Fine Arts to the faculty «Easel 
Painting». 
2000 - 2002 - studied with People's Artist of 
Ukraine prof. V. V. Sizikov, Honoured Artists : 
prof. V. L. Ganotsky, prof. E. F. Zherditsky, prof. 
Yu. N. Vintaeva, prof. A.V. Viatkina. 
Since 2003 - studied with  People's Artist of 
Ukraine prof. V.I. Kovtun. 
In 2006 - graduated with honors from Kharkiv 
State Academy of Design and Fine Arts. Laureate 
of the competition of the best graduation works 
«The Art of Youth - 2006». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From 2006 to 2017 -  Associate Professor of the 
Department of Fine Arts of H.S.Skovoroda  
Kharkiv National Pedagogical University. 
From 2008 - member of National Painters Union 
of Ukraine. 
2008 - Master of Art History (Kharkiv State 
Academy of Design and Fine Arts). 
2008 - 2010 - deputy dean for educational work in 
H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 
University. 
2010 - 2017 - teacher of painting, drawing and 
composition at Hebei Pedagogical University 
(ShiDa) PRC. 
2010 - awarded a medal for master classes and 
lectures at the National Academy of Arts PRC 
Hebei Province. 
2012 - awarded a medal for special contribution to 
art at Shijiazhuang Pedagogical University (PRC). 
2012 - awarded the title of Honorary Professor of 
the Academy of Arts (PRC). 
2018 - deputy dean for research at H.S.Skovoroda 
Kharkiv National Pedagogical University. 
The author of more than 100 narrative paintings, 
conducted over 30 master classes in painting and 
drawing, developed author's technique of painting 
a multifigured composition. 

М

DEPARTMENT
OF FINE ARTS
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«Ранок»
«Morning»

(60х90)

«Прима»
«Prima»
(60х90)
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          1981 закінчив Харківське державне ху- 
          дожнє  училище. 
1991 закінчив Харківський педагогічний 
інститут Г.С.Сковороди. 
З 1984 - 1990 роки працював у Харківському 
виробничо-рекламному комбінаті на посадах 
проектанта та художника творчої кваліфікації.  
Створив та втілив понад 200 проектів 
зовнішньої реклами, проектів інтер’єрів та 
торгового обладнання.  
Серед них комплексні проекти універсамів у м. 
Харкові № 4, № 7, № 9, Київський та інші 
об’єкти, кафе «Петровське», «Молодіжне», 
«Морозиво», «Лісове», ресторани «Баварія», 
«Театральний», «Дубочок» та інші, зовнішня 
реклама «Дитячого миру», ТБ «Люкс», ТБ 
«Харків», ТБ « Центральний»,ТБ «Україна» у 
м. Харкові.  
Учасник міжнародних проектів у створенні 
зовнішньої реклами торгового будинку  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Цинциннаті» м. Харків, ХВРК (1989), 
міжнародний проект зовнішньої реклами 
торгового будинку «Нюрнберг» м. Харків, 
ХВРК, (1991). 
З 1991 року - викладач кафедри «Методики 
образотворчого мистецтва». 
З 1995 року - ст. викладач кафедри 
образотворчого мистецтва. 
З 2007 року - доцент кафедри образотворчого 
мистецтва. 
Викладає наступні дисципліни: малюнок, 
спеціальний малюнок, методику творчого 
малюнку, перспективу, керівник пленерної 
практики та дипломного проектування.  
Постійний учасник науково-практичних 
конференцій в Україні та за кордоном. 
Постійний учасник художніх виставок. Роботи 
знаходяться у приватних колекціях Нью-Йорка 
(Америка), Ганновера (Німеччина) та ін. 

×ÅÊÀÐÄ²Í 
ÞÐ²É ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×

Доцент кафедри образотворчого мистецтва

КАФЕДРА
ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

У
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«Будинок Іваницького.Гайдари»
«Ivanitsky house.Haidary»

(50x60)

«Осінній натюрморт»
«Autumn still life»

(70х90)
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CHEKARDIN
YURIY MYKOLAYOVYCH

 Associate Professor of the Department of Fine Arts 

        n 1981 – graduated from Kharkiv State 
        School of Art. 
1991 – graduated from H.S. Skovoroda Kharkiv 
National Pedagogical University. 
From 1984 to 1900 - worked at the Kharkiv 
Production and Advertising Complex as designer 
and artist of creative skill. 
Created and implemented more than 200 outdoor 
advertising projects, interiors projects and projects 
of trade equipment. 
Among them there are complex projects of 
supermarkets in the city of Kharkiv № 4, № 7,    
№ 9, Kyiv and other objects, cafe «Petrovske», 
«Molodizhne», «Morozyvo», «Lisove», 
restaurants «Bavaria», «Teatralnyi», «Dubochok» 
and others, TV «Lux», TV «Kharkiv», TV 
«Centralnyi», TV «Ukraina» in Kharkiv. 
Participant of international projects in creation of 
outdoor advertising of the trading house 
«Cincinnati», Kharkiv, KWRC (1989),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

international project of outdoor advertising of the 
shopping center «Nurnberg», Kharkiv, KWRC 
(1991). 
Since 1991 - teacher of the department 
«Methodology of Fine Arts». 
Since 1995 - senior teacher of the Department of 
Fine Arts. 
Since 2007 - Associate Professor of the 
Department of Fine Arts. 
Teaches the following disciplines: drawing, 
special drawing, techniques of creative drawing, 
perspective, leader of the plenary practice and 
diploma designing. 
Permanent participant of scientific and practical 
conferences in Ukraine and abroad. 
Permanent participant of art exhibitions. The 
works are kept in private collections of New York 
(America), Hanover (Germany) and others. 

І

DEPARTMENT
OF FINE ARTS
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«Бердянськ»
«Berdyansk»

(70х90)

«Балчік»
«Balchik»
(60х80)
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