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МАРИНА КОЛОСНІЧЕНКО 
До 60-річчя від дня народження 

 

 

КОЛОСНІЧЕНКО МАРИНА ВІКТОРІВНА – український 

вчений, дизайнер, педагог, доктор технічних наук (2004р.), 

професор (2005р.); декан факультету дизайну Київського 

національного університету технологій та дизайну (КНУТД) 

(2000р.); Лауреат Державної премії України в галузі науки і 

техніки (2014р.); керівник наукової школи «Дизайн, 

ергономіка та технічна естетика»; член спеціалізованих 

вчених рад                  із захисту дисертацій; заступник 

головного редактора наукового фахового журналу «Art and 

Design»; Відмінник  освіти України (2008р.).  

Уся освітянська і наукова діяльність Марини Вікторівни нерозривно пов’язана з 

КНУТД. Закінчивши у 1982 році Київський технологічний інститут легкої промисловості (нині 

КНУТД), вона поєднала свою долю з рідною альма-матер, пройшовши становлення від 

аспіранта, кандидата технічних наук (1990р.), доцента, заступника декана, завідувача 

кафедри, декана. У 1994 р. пройшла наукове стажування у Швейцарії в корпорації «Du 

pont» (США), що надало змогу в подальшому запровадити в Україні нові зразки 

термозахисного спецодягу світового рівня. Все це є прямим свідченням талановитого 

ученого і освітянина із високою самоорганізацією і почуттям відповідальності.  

Варто зазначити, яким далекоглядним та перспективним рішенням керівництва 

університету було створення факультету дизайну у 2000р., що стало передумовою 

організаційного закріплення та успішного розвитку мистецького напряму. Подальший 

розвиток спеціальностей дизайнерського напряму підкреслює особливість підготовки 

фахівців, їх спрямованість на фундаментальний розвиток фахових здібностей та здатність 

самостійно вирішувати складні реальні завдання з дизайн-проектування на високому 

сучасному рівні. 

Маючи вроджені здібності й харизму організатора, Марина Вікторівна терпеливо, 

тактовно й послідовно здійснювала і продовжує виконувати роботу з керівництва 

факультетом дизайну. Двадцятирічний розвиток дизайну в КНУТД нерозривно пов’язаний з 

науковою і викладацькою діяльністю цієї особистості: вченого і педагога. Під керівництвом 

декана результативною є командна робота колективу факультету дизайну університету, 

члени якого являють собою працьовитий творчий осередок. Колектив факультету 

підготував сотні висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють в Україні та за її 

межами на різних посадах і в найрізноманітніших сферах для підвищення престижу 

української школи мистецтва, дизайну, моди на світовому рівні. Безпосереднім свідченням 

є міжнародне визнання КНУТД, який єдиний з країн СНД увійшов в ТОР-100 (66 місце) 

серед кращих дизайнерських шкіл світу 2019 року за рейтингом журналу CEOWORLD 

magazine. Марина Вікторівна відкрита до новацій і водночас є хранителем багаторічних 

кращих традицій в освітньому процесі та науковій діяльності. Візитівкою КНУТД є відомі 

конкурси: молодих модельєрів-дизайнерів костюма «Печерські каштани», якій з 2001 року 

набув статусу Міжнародного; Міжвузівський конкурс одного образу та новорічно-

різдвяного декору «Сузір’я «Каштан», де представляється творчий доробок креативної 
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молоді. 

Держава визнала здійснений Мариною Вікторівною вагомий вклад у розвиток науки, 

присудивши колективу науковців у 2014 році Державну премію України в галузі науки і 

техніки. Вона є експертом Наукової ради Міністерства освіти і науки України (фаховий 

напрям «Технології будівництва, дизайн, архітектура»), членом експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України; керівник науково-

дослідних робіт з актуальних тем, які виконуються за кошти Державного бюджету України. 

Як лідер з енергійною життєвою позицією, конструктивно мисляча людина, Марина 

Вікторівна має команду однодумців-колег, які глибоко її шанують. Під її керівництвом 

сформувалась і діє наукова школа «Дизайн, ергономіка та технічна естетика», означена 

характерними рисами. Маючи гострий розум і наукову безкомпромісність, тендітна жінка 

— Марина Вікторівна, ніколи не шукала легких шляхів, не пристосовувалася до сприятливих 

обставин. Вона належить до тієї когорти дослідників, які, попри все, залишаються завжди 

вірними своїм переконанням. Турбуючись про наукову зміну, Марина Вікторівна 

підготувала чотирьох докторів та дванадцять кандидатів наук. Як науковець і педагог вона 

щедро розсіює зерна знань, які проростають працями численних послідовників. Її учні 

наслідують закладені традиції, шанують цінності. 

Про багаторічну наукову діяльність Марини Вікторівни свідчить її публікаційна 

активність. У науковому доробку понад 500 праць наукової та навчально-методичної 

літератури різними мовами. Вона є автором  монографій «Волокнисті матеріали та вироби 

легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями» 

(2014р.), «Дизайн одягу в полікультурному просторі» (2019 р.), навчальних посібників 

«Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу» (2018р.), «Ергономіка і дизайн. 

Проектування сучасних видів одягу» (2014р.), «Дизайн-проектування виробів спеціального 

призначення» (2016р.) тощо.  

За активну наукову, творчу та освітянську роботу Марина Вікторівна нагороджена 

Подякою (2004р.), Грамотою КНУТД (2005р.), Почесними грамотами Міністерства освіти і 

науки, Кабінету Міністрів України (2005р.), Верховної Ради України (2010р.), Знаком МОНУ 

«Відмінник освіти України» (2008р.), Подякою Служби Державного протоколу Президента 

України, Подякою голови міської державної адміністрації (2001р.), Медаллю Національної 

академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2015р.). 

Потужну підтримку і сили Марина Вікторівна бере саме з люблячої родини: чоловіка, 

дітей, онуки. Успіхи сумлінної довгорічної діяльності Марини Вікторівни зумовлені 

широтою кругозору, людино-орієнтованим підходом, відстоюванням власної позиції, 

вимогливим та водночас доброзичливим ставленням до студентів і колег, великим обсягом 

професійних знань. Можна охарактеризувати її багаторічну плідну роботу як безумовну 

відданість інтересам факультету і вірне служіння Університету! 

Вітаючи Марину Вікторівну з ювілеєм, хочеться побажати їй залишатись такою ж 

сповненою енергії, творчих планів і наукових ідей, з гострим відчуттям часу! Щиро бажаємо 

їй міцного здоров’я, наснаги, життєвих гараздів, примноження наукових і педагогічних 

здобутків, успішного здійснення найсміливіших ідей! 

 

Грищенко І. М., д.е.н., професор, ректор КНУТД, академік НАПН України 

Остапенко Н.В., д.т.н., завідувач  кафедри,  КНУТД 

Пашкевич К.Л., д.т.н., професор, КНУТД 


