
Додаток №4  

до протоколу №1 від 21.05.2017 

 

Список кандидатів до 

Експертної ради з підтримки проектів у сфері дизайну та моди (інтер’єрів, 

прикладний, графічний, ландшафтний, саунд дизайн, мода, архітектура) 

 

яких допущено до другого етапу конкурсу з добору експертів 

 

№п/п ПІБ Інформація про кандидата 

1 Белінський Ярослав 

Віталійович 

 

Співзасновник ГО "Конгрес активістів 

культури", власник та арт-директор 

дизайнерського бюро «SuperGraphica», майстер-

фасілітатор тренінгової програми British Council 

"Активні громадяни", співзасновник 

Culture&Creativity Association, ментор та тренер 

курсу Creative Management Camp 

2 Борисов Юрій Борисович 

 

Доцент кафедри дизайну Черкаський державний 

технологічний університет, член мистецької ради 

Черкаської ОДА, кандидат мистецтвознавства 

декоративно-прикладного мистецтва 

3 Варава Анна Олександрівна 

 

Старша експертка з секторальної політики та 

комунікації МЗС України, супервайзерка 

міжнародного модного видання L'Officiel 

Україна 

4 Звиняцківська Зоя 

Романівна 

 

Історикиня моди, лекторка, fashion-критикиня, 

кураторка проектів у Благодійному фонді 

«Мистецькі надра» та  Міжнародному фонді 

«Відродження» 

5 Kazlauskas Mindaugas 

 

Координатор програм Литовської Академії 

Музики та Театру, експерт програм Еразмус+ та 

COST, експерт у сфері моди та дизайну 

6 Крачило Світлана 

Миколаївна 

 

Мистецтвознавиця, співкураторка проекту 

«Родиннний альбом», кураторка виставки Дрес-

код України доби незадежності та постійна 

кураторка програми проектів фонду: форумів 

"Донкульт" 

7 Маркович Марія Йосипівна 

 

Доцентка кафедри образотворчого мистецтва, 

дизайну та методики їх викладання 

Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, організаторка 

мистецьких заходів на Тернопільщині 

8 Мельник Мирослав 

Тарасович 

 

Професор, завідувач кафедрою художнього 

текстилю і моделювання текстилю Київського 

державний інституту декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, кандидат 

мистецтвознавства 

9 Одробінський Юрій 

Владиславович 

 

Професор, завідувач кафедрою дизайну 

Відокремленого підрозділу "Миколаївська філія 

Київського університету мистецтв", член 

Національної спілки художників України 



10 Синєпупова Наталія 

Євгенівна 

 

Керівниця School of Visual Communication, 

організаторка фестивалів та професійних 

конференцій 

11 Тригуб Олена Леонідівна Засновниця та керівниця SVC, співорганізаторка 

днів Малевича в Україні, співорганізаторка 

TYPEKYI, викладакачка кафедри дизайну 

Миколаївської філії Київського національного 

університету культури і мистецтв 

12 Фурса Оксана 

Олександрівна 

Ректорка Мистецького інституту художнього 

моделювання та дизайну ім. с. Далі 

 

 


