
ЗВІТ КАФЕДРИ  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

за 2020 рік 
 

 1.Загальна інформація  
  1.1. На кафедрі за ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

(освітні рівні: бакалавр, магістр, очна та заочна форми) навчаються 78 студентів (денна 
форма – 59 (держбюджет – 37,  спецкошти – 22), заочна форма – 19 студентів 
(держбюджет – 0,  спецкошти – 19). На кафедрі навчаються іноземні студенти (з Китаю): 
за ОР Магістр денна форма – 4 студентів (спецкошти), ОР бакалавр – 1 студент 
(спецкошти).  

1.2.  Відбувся приріст студентів у порівнянні з 2019 роком: на 1 курс набрано 10 чол. (у 
2019р. – 4 чол.), на 3 курс (скорочена форма) – 9 (у 2019р. – 8 чол.). Також планується не 
менший набір у 2021 році (приріст). 

2. Перелік наукових досягнень.  
2.1.Затверджено/узгоджено кафедральну тему: «Теоретико-методологічний та практико-

орієнтований підхід у підготовці майбутніх фахівців у галузі декоративно-прикладного 
мистецтва». 

2.2. Почесна відзнака Чернівецької обласної ради "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД БУКОВИНОЮ" – 
Курик Д. М., завідувач кафедрою, Заслужений майстер народної творчості України. 

2.3. За творчі доробки та здобутки асистентка кафедри Двірна О. отримувала стипендію 
Президента України (Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і 
митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового 
мистецтва та кіномистецтва № 661/2019 5 вересня 2019 року). 

2.4.Подяка Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації за сумлінню 
працю, особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди відзначення  
професійного свята Дня науки (Фединчук О.). 

3. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво. 
3.1. Співпраця про мобільність професорсько-викладацького персоналу та студентів із 

Ясським національним університетом мистецтва «Джордже Єнеску» (Румунія); 
3.2. Дотримання виконання договору щодо отримання подвійного диплома зі спеціальності 

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» студентами з 
університету Західного Анхоя м. Луань (Китай). 

4. Конференції, семінари.  
4.1.Прийнято до друку статтю Жаворонкової М.: «Конотації ідентичності у малярстві Василя 

Куршика: типологія та мистецтвознавчий аналіз» у журналі, який включено до 
наукометричної бази Scopus. 

4.2.Участь асистентів кафедри в Міжнародній науково-практичній конференції 
«Гагенмейстерські читання» (До 145-річниці від дня народження визначного 
українського художника-педагога В’ячеслава Розвадовського), м. Камянець-Подільський 
(9 чол.). 

4.3.Участь у ХVІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті професора 
О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, 
тенденції», м, Київ (Гатеж Н., Жаворонкова М.); 

4.4.Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Фактори розвитку педагогіки і 
психології у ХХІ столітті», м. Харків (Гатеж Н.). 

5. Матеріали для реклами досягнень підрозділу.  
5.1. Створення відео роликів та відео презентацій досягнень кафедри з метою реклами та 

заохочення майбутніх абітурієнтів https://www.facebook.com/DPMCNU 
5.2. Організація та проведення відео екскурсій кафедрою для зацікавлених осіб 

(спеціалізовані групи від навчальних закладів мистецького спрямування з різних міст, 
загальноосвітніх шкіл, культурно-мистецьких організацій, гості з інших ЗВО України, 
закордонні гості тощо); 

6. Науково-дослідна та виставкова робота студентів:  



6.1.Доповіді на щорічній студентській конференції ЧНУ-2020, м.Чернівці (4 студентів, 
наукові керівники: Гатеж Н., Жаворонкова М. Фединчук О.) 

6.2.Доповіді на Всеукраїнській науковій конференції «Декоративно-прикладне мистецтво 
Буковини як джерело національної ідентичності України», м. Вижниця (5 студентів, 
наукові керівники: Гатеж Н., Фединчук О.) 

6.3. Участь у виставці творів народного мистецтва Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України «Кращий твір року», м. Київ (5 студентів), керівники: Жаворонкова 
М., Фединчук О., Курик Д. 

6.4. Диплом за участь і спеціальний приз у фестивалі патріотичної пісні імені Павла Лейби, 
смт. Берегомет,Чернівецької обл. (гурт «Кант», худ.керівник – асист. кафедри, к.п.н., 
Гатеж Н.) 

6.5. Проведення поточних, підсумкових атестаційних переглядів і  захистів дипломних робіт 
ОР бакалавр https://www.facebook.com/DPMCNU 

7. Науково-творча діяльність викладачів. 
7.1. Організація та проведення персональної виставки Генцара М. «Палітра на долонях». 

(виставкова зала «Вернісаж», 04.02.2020р., м. Чернівці) 
7.2. Оновлення та доповнення експозицій Виставкової зали ЧНУ дипломними роботами 

студентів кафедри (протягом року). 
7.3. Дипломанти І Берегометського творчого інтернет-конкурсу «Весна талантів» (гран-прі: 

Толошняк О., гран-прі:Двірна О., І місце Дарій І.) 
7.4. Двірна О. – диплом переможця І Міжнародного онлайн конкурсу мистецтв WORLD 

TALENTS, декоративно-ужиткове мистецтво (техніка: вишивка нитками) 
7.5. Толошняк О. – диплом переможця І Міжнародного онлайн конкурсу мистецтв WORLD 

TALENTS, художнє мистецтво. 
7.6. Участь у виставці творів народного мистецтва Національної спілки майстрів народного 

мистецтва України «Кращий твір року», м. Київ (Двірна О., Фединчук О., Толошняк О., 
Сідор Л.) 

 
 
Завідувач кафедри   ДПОМ                                                            Дмитро КУРИК 


