
 

Катерина Новікова 

Завідувачка відділу мистецтвознавчих та психологічних досліджень 

лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Державного 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства 

внутрішніх справ України. 

У 2010 р. отримала диплом магістра на кафедрі мистецтвознавчої 

експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та 

здобула кваліфікацію мистецтвознавець-експерт, викладач 

мистецтвознавчих дисциплін. 

Протягом 13 років проводить судові експертизи за експертною 

кваліфікацією «Мистецтвознавчі дослідження». 

Авторка і співавторка методик з експертизи: «Методика судово-

експертного мистецтвознавчого дослідження продукції порнографічного 

характеру» (2013), «Методика мистецтвознавчої експертизи (загальна 

частина)» (2019), «Методика досліджень творів, що пропагують культ 

насильства та жорстокості» (2021), «Дослідження предметів фалеристики 



радянської нагородної системи та Третього рейху за часів Другої світової 

війни» (2020). 

 

 

 

 



  

Олена Андріанова  

Директорка ТОВ «Бюро науково-технічної експертизи «АРТ-ЛАБ» у 

Києві, кандидатка хімічних наук 

У 2020 р. отримала другу вищу освіту і диплом магістра з відзнакою 

на кафедрі мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ (мистецтвознавець-

експерт, фахівець галерейної справи). 

Протягом 2010–2021 рр. у лабораторії БНТЕ «АРТ-ЛАБ» було 

досліджено понад 2800 творів мистецтва, зокрема близько 50 пам’яток з 

фондів і колекцій музеїв України. 

Співавторка методичних посібників «НАука. МИстецтво. СТудії. 

Освіта. Технологічні дослідження творів мистецтва з колекції Музею 

Ханенків» (2019) і «НАука. МИстецтво. СТудії. Освіта. Технологічні 

дослідження творів європейської графіки з колекції Музею Ханенків» 

(2020), понад 50 наукових публікацій. 

Кураторка освітніх проєктів «НА.МИ.СТ.О: (НАука. МИстецтво. 

СТудії. Освіта)» та «НА.МИ.СТ.О. Перлини графіки» (2019–2020), 

здійснених за підтримки Українського культурного фонду, учасник 

документального проєкту «Україна. Повернення своєї історії» (частина 1) 

телеканалу «1+1» (2016). 



 

 

 

 



 

Світлана Долеско 

 Директорка «Центру української культури та мистецтва», 

заслужений працівник культури України 

Отримала диплом магістра на кафедрі мистецтвознавчої експертизи 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(мистецтвознавець-експерт, фахівець з галерейної справи). 

У 2021 р. закінчила аспірантуру кафедри мистецтвознавчої 

експертизи НАКККіМ. 

Авторка понад 20-ти наукових публікацій у галузі мистецтвознавства 

та музеєзнавства у фахових журналах та у виданнях, включених до 

міжнародних науково-метричних баз Scopus і Web of Science. Отримала 

патент на корисну модель «Спосіб вишивання бісером» (2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Марія Борисенко 

Художниця-реставраторка, дослідниця 

У 2021 р. закінчила аспірантуру кафедри мистецтвознавчої 

експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Авторка численних публікацій з практики реставрації та музейної 

справи в українських і зарубіжних фахових виданнях. 

Членкиня ІСОМ (Міжнародного об’єднання музеїв та професійних 

музейних працівників), Національної спілки художників України. 

Проходила стажування в Академії культурного адміністрування у 

Пекіні (Китай, 2016), Реставраційному центрі ім. П. Гудінаса у Вільнюсі 

(Литва,  2017), в Міжнародному навчальному центрі для консерваторів у 

Пекіні (Китай, 2018), у Токійському Національно-дослідницькому 

інституті культурного надбання в Токіо (Японія, 2019), в департаменті 



консервації Національної галереї Праги (Чехія, 2020), у Греноблі (Франція, 

2021). 

 

 

 

 

 


