
Протокол №2  

засідання журі  

фінального туру Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу 

«Барви Поділля 2022»,  

проведеного в Хмельницькому національному університеті, 

 

від 30 червня 2022 року 
 

Членами журі конкурсу за присутності спостерігача Ольги Зубко, голови студентської 

ради факультету технологій та дизайну Хмельницького національного університету, проведено 

оцінювання 102 робіт-фіналістів Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу «Барви 

Поділля 2022» та визначено переможців конкурсу у чотирьох конкурсних програмах:  
 

КОНКУРС ЕСКІЗІВ ОДЯГУ: 

Місце Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента  

Назва конкурсної 

роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові, 

посада керівника 

Назва закладу освіти 

(повністю) 

1 2 3 4 5 

номінація «Живописний ескіз» 

І місце Валерія 

Русаліна 

Ескіз колекції 

одягу «Новий 

погляд – сучасний 

світогляд» 

Канд. техн. наук, 

доцент, зав. 

кафедри дизайну 

Базилюк Е.В. 

Хмельницький 

національний університет, 

кафедра дизайну 

ІІ місце Анастасії 

Гаюр 

Ескіз моделей 

одягу 

«Murasakiiro no 

hana 

Канд. техн. наук, 

доцент кафедри 

ТКШВ  

Краснюк Л.В 

Хмельницький національний 

університет, кафедра 

технології та конструювання 

швейних виробів 

ІІІ місце Сніжана 

Шевчук 

Ескіз моделей 

одягу «Лялька 

Вуду» 

професор 

кафедри дизайну 

Баннова І.М.,  

канд. техн. наук 

Стрижова О.П. 

Хмельницький 

національний університет, 

кафедра дизайну 

Спец.приз 

від голови 

журі 

Тетяна 

Малищук 

Ескізи одягу 

«Мужність» і 

«Вільна» 

Артеменко М.П. Херсонський 

національний технічний 

університет 

Спец.приз 
від 

начальника 
НДЧ ХНУ 

Galena 

Angelova 

Ескізи серії 

моделей одягу 

«Passion 

Zhulieta Ilieva Faculty of Technics and 

Technologies of Yambol, 

Trakia University, Bulgaria 

номінація «Digital-ескіз» 

І місце Анастасія 

Степаненко 

Ескіз серії 

моделей одягу 

«Емоції стихій» 

Доктор техн. 

наук, професор 

кафедри ТКШВ 

Кулєшова С.Г. 

Хмельницький національний 

університет, кафедра 

технології та конструювання 

швейних виробів 

ІІ місце Наталя 

Журавель 

Серія ескізів 

«Аберація 

людського Я»  

професор 

кафедри дизайну 

Баннова І.М. 

Хмельницький 

національний університет, 

кафедра дизайну 

ІІІ місце Марія Коршун  Ескіз колекції 

українського 

весільного одягу 

Феоклістова 

О.В. 

Київська державна академія 

декоративно-прикладного 

мистецтва ім. М.Бойчука 



 

КОНКУРС ВІРТУАЛЬНОГО ОДЯГУ: 

Місце Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента  

Назва 

конкурсної 

роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові, 

посада керівника 

Назва закладу  

освіти (повністю) 

1 2 3 4 5 

І місце та 

Спец.приз від 

начальника 

НДЧ ХНУ 

Оксана 

Коріньовська 

Модель 

віртуальної 

вишитої сукні з 

лелеками 

Канд. техн. наук, 

доцент, зав. 

кафедри дизайну 

Базилюк Е.В. 

Хмельницький 

національний 

університет, 

кафедра дизайну 

 

КОНКУРС АНСАМБЛІВ ОДЯГУ:  

Місце Прізвище, ім’я та  

по батькові 

студента 

Назва 

конкурсної 

роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові, 

посада керівника 

Назва закладу освіти 

(повністю) 

1 2 3 4 5 

І місце Ксенія 

Овсяннікова  

Ансамбль 

«Весільне 

макраме»  

Канд. 

мистецтвознавства

доцент  

Кісіль М. В. 

Харківська державна 

академія дизайну та 

мистецтв, кафедра 

дизайну тканин та одягу 

ІІ місце Єлєна Гаврилюк Ансамбль 

«Primavera» 

Чорна О.М. Державний навчальний 

заклад “Подільський 

центр професійної 

технічної освіти” 

ІІІ місце Олена Глухова Ансамбль «Мої 

біль, злість та 

надія» 

Канд. 

мистецтвознавства, 

ст. викладач 

Гурдіна В. В. 

Харківська державна 

академія дизайну та 

мистецтв 

 

КОНКУРС КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ: 

Місце Прізвище, ім’я та  

по батькові студента  

Назва 

конкурсної 

роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові, 

посада керівника 

Назва закладу освіти 

(повністю) 

1 2 3 4 5 

номінації “Молода надія” 

І місце та 

Спец.приз 

від Спілки 

дизайнерів 

України 

Кристина Воловик, 

Катерина 

Голов`ятинська, 

Максим Сукрецький, 

Влада Курганова 

Колекція одягу 

«Modification» 

Людмила 

Міхєєва, 

Маріанна 

Дверницька 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Харківський коледж 

текстилю та дизайну" 

ІІ місце Наталя Атаманчук Колекція одягу 

«Вуличний 

хаос» 

Мельник А. В. Державний навчальний 

заклад "Вище 

професійне училище 7 

м. Вінниці" 

ІІІ місце та 

Приз 

глядацьких 

симпатій 

Катя Бистрова, 

Мар`яна Кузіна 

Колекція одягу 

«Доброго 

вечора, ми з 

України!» 

Юлія 

Бачинська, 

Тетяна 

Підгаєцька 

Державний 

навчальний заклад 

"Хмельницький центр 

професійно-технічної 

освіти сфери послуг" 



 

1 2 3 4 5 

Спец.приз 

від членів 

журі 

Колектив студентів Колекція одягу 

«Гарна Я» 

Тетяна 

Червінська 

Чернівецького 

фахового коледжу 

технологій та дизайну 

 номінація “Власний погляд” 

І місце Олена Глухова, 

Олександра Ліненко, 

Єлизавета Варич, 

Ксенія Овсяннікова, 

Катя Кочура, Наталя 

Альянова, Ксенія 

Подольна 

Колекція одягу 

«Червоне - то є 

кров, а чорне - 

то земля» 

Канд. 

мистецтвознавств

адоцент  

Кісіль М. В. 

Харківська державна 

академія дизайну та 

мистецтв 

ІІ місце Даніїл Ткаченко Колекція одягу 

«Man's  power» 

Даніїл 

Ткаченко 

Київський 

національний 

університет 

технологій та дизайну 

ІІІ місце Алла Трач,  

Оксана Бєдіна 

Колекція одягу 

«Freedom of the 

sky» 

Канд. техн. наук, 

доцент 

Лущевська О.М., 

канд. техн. наук, 

доцент Краснюк 

Л.В. 

Хмельницький 

національний 

університет, кафедра 

технології та 

конструювання 

швейних виробів 

 

Переможцем конкурсу за результатами голосування членів журі визначено колекцію 

одягу: 

 

ГРАН-ПРІ КОНКУРСУ 

Прізвище, ім’я та  

по батькові студента  

Назва конкурсної 

роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові, посада 

керівника 

Назва закладу  освіти 

(повністю) 

1 2 3 4 

Вероніка Момот Колекція одягу 

«Моя історія» в 

картинках» 

Канд. 

мистецтвознавства, 

ст. викладач 

Гурдіна В. В. 

Харківська державна 

академія дизайну і 

мистецтв 

 

 

Голова журі - Олександр Поворозник художник, дизайнер, член Спілки дизайнерів 

України  

 

Члени журі: 

- Олена  Чепелюк доктор наук, професор, завідувачка кафедри дизайну,  в.о. ректора 

Херсонського національного технічного університету; 

- Юрій  Борисов канд. мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Черкаського 

державного технологічного університету, Голова Спілки дизайнерів України; 

- Марина  Кісіль канд. мистецтвознавства, викладач  кафедри дизайну тканин та одягу 

Харківської державної академії дизайну та мистецтв; 



- Лариса Корницька канд. техн. наук, доцент кафедри технологіної та професійної освіти і 

декоративного мистецтва Хмельницького національного університету; 

- Ельвіра Базилюк канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри дизайну Хмельницького 

національного університету; 

- Оксана Стрижова канд. техн. наук, доцент кафедри рисунку та проектної графіки 

Хмельницького національного університету; 

- Алла  Славінська доктор наук, професор, завідувачка кафедри технології та 

конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету; 

- Оксана  Лагода доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну тканин 

та одягу Харківської державної академії дизайну та мистецтв, член Спілки дизайнерів України; 

- Світлана  Кулешова доктор наук, професор кафедри технології та конструювання 

швейних виробів Хмельницького національного університету; 

- Валентина  Юзюк бренд-маркетолог та дизайнер бренду жіночого одягу SOLMAR, 

стиліст-фрілансер,  організатор fashion-зйомок весільних та casual брендів одягу; 

- Світлана Подчаха-Ремішевська головний дизайнер одягу торгової марки “Бембі”, 

фотограф, переможниця чисельних студентських конкурсів дизайнерів одягу; 

- Ірина  Околіта дизайнер та співвласник студії дизайну «Seven Decor», дизайнер та 

власник студії дизайну «Okolita Design»; 

- Юлія Овчарик дизайнер жіночого одягу бренду Iren Klairie, член Спілки дизайнерів 

України; 

- Тетяна Гарматюк дизайнер одягу, керівник авторської дизайн-студії "Тетяна 

Гарматюк", переможниця чисельних студентських конкурсів дизайнерів одягу. 


