
Додаток 1 
Звіт про наукову роботу кафедри декоративно-прикладного та образотворчого 

мистецтва за 2020 рік 
1. Кафедральна тема:  «Теоретико-методологічний та практико-орієнтований підхід у 
підготовці майбутніх фахівців у галузі декоративно-прикладного мистецтва». 
2. Наукові результати отримані при виконанні теми у звітному році. 
3. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік. 
4. Перелік наукових досягнень (вказати конкретні назви). 

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

 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.).  

5. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво. 
 співпраця про мобільність професорсько-викладацького персоналу та студентів із 

Ясським національним університетом мистецтва «Джордже Єнеску» (Румунія); 
 дотримання виконання договору щодо отримання подвійного диплома зі 

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

6. Конференції, семінари.  
 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.); 

 Участь у Всеукраїнській науковій конференції «Декоративно-прикладне мистецтво 
Буковини як джерело національної ідентичності України», м. Вижниця 
(Фединчук О., Гатеж Н.); 

 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.); 

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

7. Інтелектуальна власність. 
8. Матеріали для реклами досягнень підрозділу.  

 створення відео роликів та відео презентацій досягнень кафедри з метою реклами 
та заохочення майбутніх абітурієнтів https://www.facebook.com/DPMCNU 

 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); 

 розробка та друк рекламних листівок; 
 відеоролик (сольний виступ), присвячений святкуванню 80-їрічниці від Дня 

народження.  



9. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 
молодих учених:  

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

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

 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. 

 створення співочого гурту «Кант» (4 студентів), худ.керівник – асист. кафедри, 
к.п.н., Гатеж Н.;  

 диплом за участь і спеціальний приз у фестивалі патріотичної пісні імені Павла 
Лейби, смт. Берегомет,Чернівецької обл. (гурт «Кант»); 

 проведення поточних, підсумкових атестаційних переглядів і  захистів дипломних 
робіт ОР бакалавр, ОР магістр; https://www.facebook.com/DPMCNU 

10. Грантова діяльність. 
11. Науково-творча діяльність. 

 атестація в члени майстрів народного мистецтва України Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України (Фединчук О.) 

  дипломанти І Берегометського творчого інтернет-конкурсу «Весна талантів» 
(гран-прі: Толошняк О., гран-прі:Двірна О., І місце Дарій І.) 

 члени журі І Берегометського творчого інтернет-конкурсу «Весна талантів» 
Фединчук О, Жаворонкова М.  

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

 Толошняк О. – диплом переможця І Міжнародного онлайн конкурсу мистецтв 
WORLD TALENTS, художнє мистецтво 

 організація та проведення персональної виставки Генцара М. «Палітра на 
долонях». (виставкова зала «Вернісаж», 04.02.2020р., м. Чернівці), асистента 
кафедри ДПОМ 

 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.) 

 регіональна виставка до Дня міста, 115-ї річниці Вижницького фахового коледжу 
мистецтва та дизайну (Генцар М.) 

 організація та створення відеоролика, присвяченого Дню захисника вітчизни 
(худ.керівник Гатеж Н.) 

 
 

Завідувач кафедри   ДПОМ                                                                     Д. М. Курик 



Додаток 2   
Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва  

Заліковий рік: 2020 р                                               Чисельність співробітників кафедри –  
(10 - штат., 4 - за сумісн.) 

 
№ п/п Бібліографічний перелік публікацій 

та гіперпосилань на публікацію 
Кількість 
сторінок / 

друкованих 
аркушів 

До якої теми від-
носиться 
публікація 
(кафедральна, №  
д/б,госпдоговірної) 

1.1 Монографії    
1.1.1 Закордонні монографії   
1.1.2 Монографії вітчизняні   
1.2 Підручники    
1.3. Навчальні посібники    
1.4.  Методичні роботи   
2.  Публікації у фахових закордонних журналах   
2.1. Рейтингові закордонні (що входять до науково-

метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS), 
Index Copernicus)  
Вказати посилання на публікацію на сайті 
журнала, а також базу даних з відповідним  
імпакт-фактором журналу та індексом SNIP 
видання (Source Normalized Impact Рer Paper) 
Джерело: http://www.journalindicators.com/indicators  

  

2.2 Інші закордонні (не рейтингові)   
3.  Публікації у фахових українських виданнях:   
3.1. Рейтингові вітчизняні видання (що входять до 

науково-метричних баз даних Scopus, Web of science 
(WoS), Index Copernicus) 
Вказати посилання на публікацію на сайті 
журнала, а також базу даних з відповідним  
імпакт-фактором журналу та індексом SNIP 
видання (Source Normalized Impact Рer Paper) 
Джерело: http://www.journalindicators.com/indicators 

  

3.2 Українські фахові видання Категорія Б   
3.3 Статті у збірниках наукових праць та інших 

журналах 
  

4.  Матеріали конференцій   
4.1. Закордонні  

Вказати ті що входять до наукометричних баз 
даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus 

  

4.2 Міжнародні українські  
Вказати ті що входять до наукометричних баз 
даних Scopus, Web of science, Index Copernicus 

  



4.2.1. Міжнародна науково-практична конференція 
«Гагенмейстерські читання» (До 145-річниці від дня 
народження визначного українського художника-
педагога В’ячеслава Розвадовського), м. Камянець-
Подільський (у друці). 

- Гатеж Н. 
- Генцар М. 
- Дарій І. 
- Двірна О. 
- Жаворонкова М. 
- Курик Д. 
- Курик О. 
- Сідор Л. 
- Фединчук О. 

 
 
 
 
 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 

кафедральна 
 

4.2.2 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 (у друці) 

- Гатеж Н. 
- Жаворонкова М. 

 
 

 

3 

3 

 

4.3 Всеукраїнські конференції   
4.3.1 Всеукраїнська наукова конференція «Декоративно-

прикладне мистецтво Буковини як джерело 
національної ідентичності України», м. Вижниця 

- Гатеж Н. 
- Жаворонкова М. 
- Фединчук О. 

 
 

 
5 
5 
5 

кафедральна 
 
 

5. Перелік публікацій студентів   
5.1 Всеукраїнська наукова конференція «Декоративно-

прикладне мистецтво Буковини як джерело 
національної ідентичності України», м. Вижниця 
(наук. керівник Фединчук О., Гатеж Н., 
Жаворонкова М.).  

- Колтук В. 
- Руснак К. 
- Гончарова А. 
- Новотна А. 
- Гурман А. 
- Миглей І. 

 
 
 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 

кафедральна 

6.  Робота в редколегії наукових видань (рецензування 
статей) 

  

7. Організація  наукових конференцій (члени 
оргкомітету) 

  



8. Участь у виставках   
8.1 Персональна виставка Генцар М. «Палітра на 

долонях» (виставкова зала «Вернісаж», 04.02.2020р., 
м. Чернівці) 

  

8.2 Фединчук О. всеукраїнський мистецький проєкт 
«Кращий твір  2020 року» (м. Київ) 

  

8.3 Двірна О. всеукраїнський мистецький проєкт 
«Кращий твір  2020 року» (м. Київ) 

  

8.4 Сідор Л. всеукраїнський мистецький проєкт 
«Кращий твір  2020 року» (м. Київ) 

  

8.5 Толошняк О. всеукраїнський мистецький проєкт 
«Кращий твір  2019 року» (м. Київ). 

  

9. Перелік статей в рейтингових виданнях, що 
подані/прийняті до друку 

  

10. Патенти та авторські свідоцтва. Вказати 
посилання 

  

 
 

Завідувач кафедри                                                                                             Курик Д.М.                            

 


