
МЕЛЬНИЧУК Людмила Юріївна - 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

театрознавства. 

 

 

Викладає навчальні дисципліни: 

Освітній рівень «Бакалавр» – «Історія образотворчого 

мистецтва». 

 

 

Наукові профілі, контакти 

ID ORCID 0000-0002-1504-1425 

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M91DAKYAAAAJ&hl=uk 

Електронна пошта: ludmel11@ukr.net 

 

Коротка біографія. Закінчила історичний факультет Дніпропетровського  

державного університету та аспірантуру Харківської державної академії дизайну 

і мистецтв, захистила дисертацію за темою «Приватні мистецькі колекції ХІХ – 

ХХ ст. у складі музейних зібрань Слобожанщини (особливості розвитку, 

культурно-історична і художня цінність, перспективи)» (2011). Працювала 

науковим співробітником відділу зарубіжного мистецтва Харківського 

художнього музею (1997–2010 рр.), з 2009 р. викладає в Харківській державній 

академії дизайну та мистецтв. Сфера наукових інтересів: художні колекції 

України, історія колекціонування творів мистецтва, історія мистецького 

музейництва, мистецтвознавство і мистецтво Слобожанщини. 

 

Наукові досягнення. Авторка численних публікацій з проблематики 

колекціонування і художніх колекцій, співавторка друкованих видань («Музейні 

скарби Харкова. Мистецтво Західної Європи та Сходу XV–XX ст.», 

«Харківський художній музей. 200 років колекції», «Deutsche Kunst des XV–XIX 

Jahrhunderts aus der Sammlung des CharkiverKunstmuseums»), а також навчально-

методичних посібників з історії зарубіжного мистецтва. 

Має свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір 

«Навчально-методичний комплекс Історія зарубіжного мистецтва. Образотворче 

мистецтво від давнини до XVІ ст.» (2021). 
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Стажування: 

У 2021 році закінчила курс «Експерт з акредитації освітніх програм: 

онлайн тренінг», наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. 


