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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Іван НЕБЕСНИК,  
професор, ректор Закарпатської академії мистецтв,  
кандидат педагогічних наук, голова Оргкомітету 

 
Наталія РЕБРИК,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури  
та соціально-гуманітарних дисциплін Закарпатської 
академії мистецтв, співголова Оргкомітету 

 
Олена КАШШАЙ,   

аспірантка, старший викладач кафедри образотворчого 
мистецтва Інституту мистецтв Київського університету 
імені Бориса Грінченка, член Оргкомітету 

 

Людмила КОРЖ-РАДЬКО,  
заслужена художниця України, доцент, декан факультету  
образотворчого мистецтва Закарпатської академії  
мистецтв, член Оргкомітету 

 
Оксана ГАВРОШ,  

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну 
Закарпатської академії мистецтв, член Оргкомітету 

 
Наталя ДОЧИНЕЦЬ,  

кандидат економічних наук, доцент кафедри сучасних 
інформаційних технологій та веб-дизайну  
Закарпатської академії мистецтв, член Оргкомітету 

 
Олександр КОФЕЛЬ,  

викладач Закарпатської академії мистецтв,  
член Оргкомітету 
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ЗАКАРПАТСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ 

 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 
 

Всеукраїнської  
науково-практичної  конференції 

з міжнародною участю 
 

«АНТОН КАШШАЙ  
І ЗАКАРПАТСЬКА ШКОЛА ЖИВОПИСУ ХХ СТОЛІТТЯ:  

УНІКАЛЬНІСТЬ, МИСТЕЦЬКЕ  
ТА ДУХОВНЕ СПРИЙНЯТТЯ НА ФОНІ ЕПОХИ»,  

ПРИСВЯЧЕНОЇ 100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСЦЯ 
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14 квітня 
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Дата, час Назва заходу, тема доповіді 
14 квітня 
9.30-10.00 

Реєстрація учасників конференції  
 

14 квітня Хід конференції 
 
 
10.00 

Просимо перейти за покликанням:  
https://meet.google.com/wra-hygt-epx 

Відкриття роботи конференції  
НЕБЕСНИК Іван Іванович,  
професор, ректор Закарпатської академії мистецтв,  
кандидат педагогічних наук 
Вітальне слово 
КАШШАЙ Мирон Антонович, 
старший син Антона Кашшая 
Вітальне слово від родини  
КУЗЬМА Борис Іванович, 
народний художник України, член-кореспондент  
Національної академії мистецтв України, 
доцент Закарпатської академії мистецтв 
Вітальне слово 
ІЛЬКО Іван Іванович, 
заслужений художник України 
Спогади про старшого друга 
ШОЛТЕС Степан Золтанович, 
народний художник України 
Спогади про старшого друга 
КАШШАЙ Олена Степанівна, 
аспірантка, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва  
Інституту мистецтв Київського університету ім. Бориса Грінченка  
(м. Київ, Україна) 
Постать А. Кашшая в культурно-історичному та мистецькому  
контексті Закарпаття в 1950-1980-их рр. ХХ ст. 
ПРИЙМИЧ Михайло Васильович,  
доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри декоративно- 
прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв  
(м. Ужгород, Україна) 
Колористичний краєвид А. Кашшая  
в контексті живопису Закарпаття ХХ ст. 
СИРОХМАН Михайло Васильович, 
доцент Закарпатської академії мистецтв, 
заслужений працівник культури України (м. Ужгород, Україна) 
Антон Кашшай. Ідеальний пейзаж 
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ЕРФАН Франциск Павлович, 

директор Закарпатського обласного художнього музею  

ім. Й. Бокшая (м. Ужгород, Україна) 

Антон Кашшай у фондах Закарпатського обласного 

художнього музею ім. Й. Бокшая 

МУШИНКА Микола Іванович,  
академік Національної академії наук України,  
професор, доктор філологічних наук  
(м. Пряшів, Словаччина) 
Антон Кашшай на сторінках словацької преси 

ДЖОҐАНИК Ярослав,  
кандидат мистецтвознавства, кандидат філологічних наук, 
доцент, директор  Музею української культури у Свиднику 
 (м. Свидник, Словаччина) 
Антон Кашшай у фондах СНМ –  
Музею української культури у Свиднику 
САЛАТА Оксана Олексіївна,  
доктор історичних наук, професор,  
завідувач кафедри історії України Київського університету  
імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)  
Досвід мистецької спадщини закарпатської школи живопису 
СКЛЯРЕНКО Галина Яківна,  
кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник  
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
імені М. Т. Рильського Національної академії наук України, 
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії  
мистецтв України (м. Київ, Україна)  
Закарпатська школа живопису в контексті  
українського мистецтва другої половини ХХ століття 

АНТОНЮК-КОБЕРСЬКА Наталія Миколаївна, 
старший викладач кафедри образотворчого  
та декоративно-прикладного мистецтва 
Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, Україна) 
Закарпатська школа живопису у творчій  
та педагогічній практиці А. Кашшая 
ГОНЧАРЕНКО Тамара Пилипівна,  
старший науковий співробітник Запорізького обласного художнього  
музею (м. Запоріжжя, Україна) 
Антон Кашшай і закарпатська живописна школа ХХ – поч. ХХІ ст.  
у зібранні Запорізького художнього музею 
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13.30-14.00 Перерва на обід 
 

Просимо перейти за покликанням:  
https://meet.google.com/wra-hygt-epx 

 
Продовження роботи конференції 

14.00 ГАВРОШ Оксана Іванівна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну 
Закарпатської академії мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Діяльність Антона Кашшая на посаді голови  
Закарпатської обласної організації СРХУ  
(за матеріалами ДАЗО) 

КОВАЧ Антон  Михайлович,  
завідувач кафедри рисунку, заслужений художник України, 
Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Творчість Антона Кашшая як діалог художника з природою 
СОПКО Одарка Іванівна,  
доцент, кандидат мистецтвознавства,  
Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Книжкові ілюстрації Антона Кашшая.  
Маловідомі сторінки творчості 
КОПРИВА Аттіла Тиберійович,  
кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри образотворчого  
мистецтва Закарпатської академії мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Наслідування методів образотворчості Антона Кашшая.  
Стилістичні особливості та послідовники 
СТРЕЛЬЦОВА Світлана Вікторівна, 
старший викладач кафедри образотворчого мистецтва 
Інституту мистецтв Київського університету  
імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 
Формування професійних компетенцій у студентів закладів  
мистецької освіти в період пленерної практики на основі творчого  
доробку А. Кашшая 

ІСТОМІНА Галина Валентинівна, 
кандидат мистецтвознавства науковий співробітник  
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
імені М. Т. Рильського Національної академії наук України (м. Київ, Україна) 
Спогади про зустріч із Антоном Кашшаєм  
художника Василя Наумця 

https://meet.google.com/wra-hygt-epx


9 

 

КУПЧИНСЬКА Лариса Олегівна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент, директор Інституту  
досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної  
наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (м. Львів, Україна) 
Традиції пейзажної школи Віденської академії образотворчого  
мистецтва у львівській літографії першої половини ХІХ ст. 
КОРЖ-РАДЬКО Людмила Андріївна,  
заслужена художниця України, доцент, декан факультету  
образотворчого мистецтва Закарпатської академії мистецтв  
(м. Ужгород, Україна) 
Антон Кашшай та міжнародна діяльність закарпатського осередку  
Спілки художників України в 1961–1976 рр.:  
обмінні виставки, творчі зустрічі та відрядження 
ХОДАНИЧ Лідія Петрівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки  
та психології Закарпатського інституту  
післядипломної педагогічної освіти (м. Ужгород, Україна) 
Розвиток мовно-комунікативної компетентності школярів  
засобами пейзажного живопису (на прикладі творчості А. Кашшая) 
ХОДАНИЧ Петро Михайлович,  
доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти  
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат  
педагогічних наук (м. Ужгород, Україна) 
Формування естетичних цінностей учнів основної школи  
на уроках образотворчого мистецтва засобами пейзажного  
живопису Антона Кашшая 
ПОНОМАРЕНКО Надія Степанівна, 
заслужений художник України, доцент, завідувач кафедри  
сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну  
Закарпатської академії мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Італійські замальовки Антона Кашшая 
МАНАЙЛО-ПРИХОДЬКО Вікторія Іванівна,  
викладач Закарпатської академії мистецтв, голова Фонду Ф. Манайла,  
аспірант Львівської національної академії мистецтв  
(м. Ужгород, Україна) 
Професійні стосунки Антона Кашшая та Федора Манайла 
ПИЛИП Роман Іванович,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри рисунку 
Закарпатської академії мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Колір як засіб побудови простору в пейзажах А. Кашшая 
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БАЯНОВСЬКА Марія Романівна,  
кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD), доцент, завідувач  
кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти  
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти  
(м. Ужгород, Україна) 
Духовна рецепція життєтворчості Антона Кашшая 
РЕБРИК Наталія Йосифівна, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури  
та соціально-гуманітарних дисциплін Закарпатської академії  
мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Антон Кашшай та Іван Долгош: синтез мистецтв 
КОНОВЕЦЬ Світлана Володимирівна,  
доктор педагогічних наук, професор;  
академік Академії міжнародного співробітництва  
з креативної педагогіки; головний науковий співробітник 
лабораторії громадянського та морального виховання 
Інституту проблем виховання  НАПН України  
(м. Київ, Україна) 
Особливості набуття уяви у творчому розвитку  особистості 

БЕЛІЧКО Наталія Юріївна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент,  
доцент кафедри ТІМ Національної академії  
образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ, Україна) 
ЧЕЙПЕШ Анна Ігорівна,  
аспірантка Національної академії  
образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ, Україна) 
Історіографія дослідження творчого доробку Е. Контратовича 
ВОЛОЩУК Аліна Володимирівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач  
кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін  
Закарпатської академії мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Ілюзія зображення сонячного світла та передача настрою  
в пейзажних композиціях як показник майстерності художника  
(на прикладі творчості закарпатських художників) 
КОСТЮК Мирослава Павлівна,  
викладач Закарпатської академії мистецтв, аспірантка  
Мукачівського державного університету  (м. Ужгород, Україна) 
Полікультурна компетентність і «духовність»  
майбутнього фахівця образотворчого  
та декоративно-прикладного мистецтва 
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ПАВЛОВИЧ-ІЛІНЬО Зоряна Василівна, 
завідувач Центру ЗНО, інноваційних освітніх технологій 
та дистанційного навчання Закарпатського інституту  
післядипломної педагогічної освіти (м. Ужгород, Україна) 
ЗНО у мистецькому закладі: здобутки й виклики на шляху  
забезпечення якості освіти (з досвіду роботи) 
РАДЬКО Катерина Володимирівна, 
старший викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв  
Київського університету ім. Б. Грінченка КУБГ (м. Київ, Україна)  
Мистецька практика авторського ситодруку Володимира Радька    
БОКШАН Анна Миколаївна,  
проректор Закарпатської академії мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Особливості розвитку здібностей у навчальній діяльності  
студентів ЗАМ: самооцінка та реальність 
ВАГЕРА Оксана Миколаївна, 
керівник навчального відділу, викладач  
Закарпатської академії мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Рівень підготовки вступників до Закарпатської академії мистецтв:  
виклики сучасності  
ЧОРНАК-ЩОКА Віта Василівна, 
викладач Закарпатської академії мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Проблеми озеленення сучасних житлових масивів Ужгорода 
ДОЧИНЕЦЬ Наталя Мирославівна,  
кандидат економічних наук, доцент кафедри сучасних інформаційних  
технологій та веб-дизайну Закарпатської академії мистецтв, 
(м. Ужгород, Україна) 
ГАВРИЛЕЦЬ Олеся Василівна, 
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування  
та маркетингу Мукачівського державного університету 
(м. Мукачево, Україна) 
КАМПО Георгіна Михайлівна, 
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської  
справи Ужгородського національного університету 
(м. Ужгород, Україна) 
Роль теорії психоаналізу в розробці ефективної реклами 

ВЛАСЮК Олена Петрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого та  
декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного  
гуманітарного університету (м. Рівне, Україна) 
Художньо-графічна підготовка у вітчизняних закладах вищої  
освіти: завдання, проблеми і перспективи 
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ГАНЖА Микола Васильович, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого  
та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного  
гуманітарного університету (м. Рівне, Україна) 
Дизайн-екологічна експертиза художніх виробів 
декоративного мистецтва 
ВЕРНЮК Ярослава Степанівна, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства 
Рівненського державного гуманітарного університету 
(м. Рівне, Україна) 
Інноваційні технології викладання мистецьких дисциплін у  
Рівненському державному гуманітарному університеті 

ШЕРЕТЮК Руслана Миколаївна, 
доктор історичних наук, професор кафедри образотворчого  
та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного  
гуманітарного університету (м. Рівне, Україна) 
Мистецтво як чинник формування  
національної ідентичності: український контекст 
ІВАНИШ Ганна Іванівна,  
викладач Фахового коледжу мистецтв імені А. Ерделі 
Закарпатської академії мистецтв (м. Ужгород, Україна) 
Вплив регіонального фактора на формування традиційного  
костюма українців Закарпаття першої половини ХХ ст.  
(самобутність, етнічні запозичення, процес формування та розвиток) 
БАНЯС Марія Миколаївна, 
магістр художньо-педагогічного факультету  
Рівненського державного гуманітарного університету  
(м. Рівне, Україна) 
Концепт «особистість» в мистецтві постмодернізму  
та його художня інтерпретація 
КОНЬКО Юлія Миколаївна, 
магістр художньо-педагогічного факультету Рівненського державного  
гуманітарного університету (м. Рівне, Україна) 
Українські національні архетипи  
в сучасному художньому текстилі 

ЮРЧУК Павло Павлович, 
магістр художньо-педагогічного факультету Рівненського державного  
гуманітарного університету (м. Рівне, Україна) 
Інструментарій мистецтва художнього текстилю  
в контексті формування національної ідентичності 
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МОЛИНЬ Наталія Іванівна,  
аспірантка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  
імені Василя Стефаника», викладач кафедри образотворчого  
мистецтва та академічних дисциплін Косівського інституту  
прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної  
академії мистецтв (м. Косів, Україна) 
Краєвиди околиць Верховини у малярстві Анатолія Калитка 
МОЛИНЬ Валентина Дмитрівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри  
образотворчого мистецтва та академічних дисциплін 
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва  
Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Україна) 
Регіональний студентський пленер з живопису у Косові 
ФОМІЧОВА Надія Михайлівна, 
пошукувач відділу теорії і практики педагогічної освіти  
імені І. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти 
 дорослих НАПН України, заслужений художник України, 
 директор КУ «Міська художня галерея» (м. Київ, Україна) 
Актуальні проблеми формування творчого потенціалу  
майбутніх художників-живописців в ході навчання у ЗВО 
САЄНКО Тетяна Валентинівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого  
мистецтва Полтавського національного педагогічного університету  
імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна) 
Актуальність вивчення елементів нематеріальної  
культурної спадщини України майбутніми учителями  
образотворчого мистецтва 
БАТІЄВСЬКА Тетяна Вікторівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого  
мистецтва Полтавського національного педагогічного університету  
імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна) 
Комп’ютерний дизайн декоративної художньої продукції  
у змісті професійної підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва 
МОХІРЄВА Юлія Анатоліївна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого  
мистецтва Полтавського національного педагогічного університету  
імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна) 
Живопис у творчості молодих художників Полтавщини:  
мистецько-педагогічний аспект 
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БОКОТЕЙ Ліана Ловрентівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративно- 
прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв 
(м. Ужгород, Україна) 
Закарпатська школа живопису: минуле, сьогодення, майбутнє 
БУНДА Віктор Варфоломійович,  
доцент, старший науковий співробітник, кандидат  
фізико-математичних наук, декан факультету дизайну  
та декоративно-прикладного мистецтва  
Закарпатської  академії мистецтв  
(м. Ужгород, Україна) 
БУНДА Світлана Олександрівна, 
доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри  
сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну  
Закарпатської  академії мистецтв  
(м. Ужгород, Україна) 
Застосування нанотехнологій в дизайні  
та образотворчому мистецтві 
ТАРАСЕНКО Олександр Кирилович,  
доцент кафедри образотворчого мистецтва  
Полтавського національного педагогічного університету 
 імені В. Г. Короленка  
(м. Полтава, Україна) 
Педагогічні умови формування фахових компетентностей  
майбутніх учителів образотворчого мистецтва  
в умовах навчального пленеру 
ЧОРНОЩОКОВ Анатолій Євгенович,  
народний художник України, завідувач кафедри  
образотворчого мистецтва  
Полтавського національного педагогічного університету  
імені В. Г. Короленка  
(м. Полтава, Україна) 
Збереження історичних архітектурних пам’яток  
як актуальна проблема сучасного мистецько-освітнього простору 
БАБЕНКО Віктор Савелійович,  
старший викладач кафедри образотворчого мистецтва  
Полтавського національного педагогічного університету  
імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна) 
Матеріалознавчі аспекти вивчення живопису  
майбутніми учителями образотворчого мистецтва 
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МАСЛОВА Світлана Анатоліївна,  
старший викладач кафедри образотворчого мистецтва  
Полтавського національного педагогічного університету  
імені В. Г. Короленка  
(м. Полтава, Україна) 
Вивчення композиції пейзажу майбутніми учителями 
образотворчого мистецтва  
(на прикладі живописних шкіл України) 

17.00 Підсумкове засідання.  Ухвала конференції 
 Регламент роботи конференції 

Виступи – до 15 хв. 
Репліки – до 3 хв. 
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