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Вступ 

Закарпатська академія мистецтв (далі – Академія)  вищий  навчальний 

заклад державної форми власності. Освітня, наукова та інноваційна діяльність 

Закарпатської академії мистецтв  в 2020 році здійснювалась на основі базових 

положень законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та 

науково-дослідну діяльність», інших нормативно-правових актів України. 

Місія Закарпатської академії мистецтв, сформульована у  Стратегії 

розвитку закладу до 2021 року – збереження і посилення провідної ролі закладу 

в системі класичної мистецької освіти України з метою розвитку  регіональної 

художньої школи, дизайну;  вивчення, збереження,  відродження  та 

пропагування самобутніх регіональних традицій декоративно-прикладного  

мистецтва. 

Стратегія діяльності Академії підпорядкована головній меті: 

перетворенню Академії в сучасний європейський мистецький заклад зі 

збереженням здобутків і розвитком найкращих національних академічних 

традицій.  

Забезпечення фундаментальних принципів діяльності Академії 

передбачає: 

 – дотримання Конституції України, законів України, Статуту ЗАМ,  

Положення про Фаховий коледж, повага до державної символіки України,  

збереження та розвиток української мови, культури, освіти, науки та традицій 

нашого народу; 

– впровадження державно-громадського принципу управління Академією: 

активна співпраця та взаємодія з державними, місцевими органами влади, 

громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців, загальноосвітніми 

навчальними закладами, вищими мистецькими закладами та академічними 

спільнотами України і інших держав, що забезпечить динамічний розвиток і 

ритмічність академічного середовища; 



– розвиток академічного середовища, в якому повинні панувати високий 

професіоналізм, відповідальність за виконання своїх професійних обов’язків, 

підзвітність, взаємоповага, толерантність, шанування гідності кожної людини та 

її індивідуальної свободи.  

У Академії  функціонують: 

 факультет дизайну та декоративно-прикладного мистецтва (кафедра 

дизайну, кафедра декоративно-прикладного мистецтва, кафедра сучасних 

інформаційних технологій та веб-дизайну); 

 факультет образотворчого мистецтва (кафедра культури та 

соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра рисунку, кафедра образотворчого 

мистецтва);  

 Фаховий коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії 

мистецтв; 

 Наукова бібліотека;  

 Музей;  

 Редакційно-видавничий відділ;  

 Навчально-виробничі майстерні. 

 гуртожиток на 120 місць. 

Забезпечення високої і стабільної якості навчального процесу відповідно 

до визнаних міжнародних стандартів у академії  проводиться шляхом: 

-   переорієнтації навчального процесу на розвиток у студентів здібностей 

творчого розв’язання нестандартних проблемних ситуацій, самостійного 

орієнтування в інформаційних потоках, переходу до проблемно-дослідницької 

моделі освітньої діяльності; 

-   впровадження у навчальний процес нових інформаційних 

телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм та методів науково-

педагогічної діяльності; 

- зміцнення співпраці із вищими навчальними закладами мистецького 

спрямування і обмін досвіду з ними; 



-   лібералізації навчального процесу з наданням широкого спектру 

освітніх послуг, запровадження системи «Освіта впродовж життя», забезпечення 

індивідуальних підходів, міждисциплінарної мобільності та паралельного 

навчання; 

-   гнучке й оперативне реагування на динаміку ринку праці шляхом 

коригування та перегляду напрямів підготовки і спеціалізацій, моніторингу 

кар’єрного зростання випускників; 

-   підвищення конкурентоспроможності випускників шляхом створення 

умов вільного оволодіння іноземними мовами та сучасними інформаційно-

комунікативними технологіями; 

У  Академії реалізується  програма  забезпечення  навчального  процесу  

науково-педагогічними  кадрами  вищої кваліфікації,  основними напрямками якої і 

надалі залишаються:  

-  здобуття  наукових  ступенів  шляхом  захисту  кандидатських  і  докторських  

дисертацій у спеціалізованих Вчених радах наукових і навчальних установ України;  

-  здобуття державних почесних звань у галузях мистецтва, освіти і культури;  

-  підготовка викладачів в  магістратурі, аспірантурі, докторантурі;  

-запрошення на викладацькі посади провідних фахівців у галузях 

образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, реставрації, дизайну, 

мистецтвознавства, культурології;  

-  підвищення кваліфікації професорсько-викладацького  складу шляхом  

систематичного науково-педагогічного  і  творчого  стажування.   

Якісний склад науково-педагогічних працівників  за останні роки постійно 

покращується як за рахунок художників-педагогів з високими почесними званнями, так 

і завдяки науково-методичній діяльності та  захисту дисертаційних робіт. 

 

 

 

 

 



 Освітня діяльність 

У 2020 році підготовка фахівців в Закарпатській академії мистецтв 

здійснювалася у галузі 02 Культура і мистецтво згідно освітньо-професійних 

програм:  перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 4 освітньо-професійні 

програми; другий (магістерський) рівень вищої освіти – 2 освітньо-професійні 

програми.   

Основними індикаторами підвищення конкурентоспроможності Академії 

з надання освітніх послуг є  якість навчального процесу; вартість наданих 

освітянських послуг; конкурс за рівнями вищої освіти відповідно до 

ліцензованого обсягу та місць державного замовлення; кількість 

працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному житті держави тощо. 

           Основними завданнями підвищення рівня якості навчання є: 

1) повне використання ліцензованих обсягів; 

2) продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої 

неперервної системи відбору і підготовки студентів за схемою  школи мистецтв  

– фаховий коледж – академія; 

         3) розробка освітніх програм та навчальних планів, які б відповідали 

запитам ринку праці та кращим зарубіжним аналогам; 

         4) впровадження в практику освітньої діяльності Академії 

компетентнісного підходу при формуванні освітніх програм, засобів діагностики 

та критеріїв оцінювання знань студентів; 

          5) лібералізацію навчального процесу з наданням широкого спектру 

освітніх послуг, запровадження системи «Освіта впродовж життя», забезпечення 

індивідуальних підходів, міждисциплінарної мобільності та паралельного 

навчання;    

        6) залучення роботодавців освітньої галузі до участі в підготовці та 

реалізації освітньо-професійних програм; 

          7) переорієнтація навчальних планів на збільшення частини 

практичного компонента та самостійної роботи студентів; 



         8) підвищення конкурентоспроможності випускників шляхом 

створення умов вільного оволодіння іноземними мовами та сучасними 

інформаційно-комунікативними технологіями; 

          9)  участь науково-педагогічних працівників у розробленні та 

впровадженні державних стандартів освіти, національної системи кваліфікацій; 

          10) інтеграція Академії з навчальними закладами різних рівнів, 

науковими установами та підприємствами, зокрема, шляхом створення 

навчально-науково-виробничих комплексів; 

          11) створення організаційно-правових та фінансових умов для 

започаткування активної реалізації вітчизняних та міжнародних програм 

академічної мобільності; 

          12) розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження 

новітнього програмного забезпечення; 

         13) розроблення та реалізація електронних навчальних курсів, 

удосконалення навчання за допомогою дистанційних технологій; 

          14) залучення до роботи високопрофесійних науково-педагогічних 

працівників з міжнародним досвідом з-поза меж Академії та України; 

        15) забезпечення вільного багатоканального доступу до світових 

освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет з читальних залів бібліотеки 

Академії; 

         16) індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, 

створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної 

освітньої траєкторії; 

         17) створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; 

        18) впровадження у навчальний процес та діяльність бібліотеки 

сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій; 

         19) активне залучення до навчально-виховного процесу і науково-

дослідницької роботи вчених Національної академії педагогічних наук України, 



Національної академії мистецтв України та інших галузевих академій, 

виробничників, провідних фахівців організацій та установ. 

Упродовж 2020 року було проведено роботу по переходу коледжу у 

Фаховий коледж: 18 лютого 2020 року на засіданні Вченої ради Закарпатської 

академії мистецтв прийнято рішення про перейменування Коледжу мистецтв ім. 

А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв у Фаховий коледж мистецтв ім. А. 

Ерделі  Закарпатської академії мистецтв; 04 серпня 2020 року зареєстровано 

Фаховий коледж мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

переоформлено ліцензію на здійснення освітньої діяльності Фахового коледжу 

11.11.2020 року №250-л; відбувся перший набір  фахових молодших бакалаврів 

до Фахового коледжу. 

Формування контингенту студентів 

Освітня діяльність Закарпатської академії мистецтв  здійснюється на 

підставі Ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальностями (дата 

видачі 28.12.2016 р.),  яка була переоформлена  відповідно до пункту 5 частини 

сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту» на відповідні рівні вищої 

освіти із збереженням ліцензованого обсягу (14.01.2021 р. №2-л).  Підготовка 

фахівців у Закарпатській академії мистецтв проводиться за освітніми рівнями 

бакалавра, магістра,  у Фаховому коледжі мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ -  

фахового молодшого бакалавра  за  спеціальностями 022 Дизайн та 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. 

 

Підготовка фахівців у Закарпатській академиії мистецтв 

Назва напрямку(спеціальності) Ліцензований 

обсяг підготовки  

 

Перший (бакалаврський) рівень 

 

 

145 

 



Другий (магістерський) рівень 

 

 

Фаховий коледж мистецтв ім. А. Ердела 

ЗАМ 

 

ОКР «Молодший спеціаліст»  

        

022  "Дизайн" 

 

023  "Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація" 

 

Фаховий молодший бакалавр   

022  "Дизайн" 

 

023  "Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація" 

 

35 

 

 

 

 

 

 

35 

 

40 

 

 

 

 

35 

 

40 

Всього 255 

 

Контингент студентів формується з випускників мистецьких навчальних 

закладів, зокрема  Фахового коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ, та випускників 

шкіл  з повною загальною середньою освітою, які навчались у школах мистецтв, 

художніх студіях, гуртках  і виявили бажання здобути вищу освіту. У  поточному 

навчальному   році  у Закарпатській академії мистецтв навчається  загалом 534 

студентів з яких на заочній формі навчається 4 студенти-іноземці (Словаччина).  

У 2020 році прийом та випуск фахівців складав: 

          

 



 Прийом: 

Магістрів – 12 

Бакалаврів – 72 

Фахових молодших бакалаврів – 61  

          Державне замовлення: 

Бакалаврів – 39 

Магістрів – 9 

Фахових молодших бакалаврів – 29 

          Випуск: 

Магістрів – 22 

Бакалаврів – 53 

Молодших спеціалістів – 63 

 

У ЗАМ навчаються студенти з числа дітей-сиріт та дітей-інвалідів, серед 

яких є студенти з вадами слуху (до 3%). Студенти зазначених соціальних груп 

навчаються у загальних  академічних групах, що сприяє їх  швидшій адаптації до 

умов навчання. У штаті академії працює перекладач-дактилолог для студентів з 

вадами слуху,  вхід до  приміщень та гуртожитку академії обладнаний 

пандусами. 

Профорієнтаційна робота серед випускників загальноосвітніх середніх 

шкіл має такі форми: проведення спільних виховних заходів студентів з учнями 

шкіл, організація виставок, проведення конкурсів робіт учнів шкіл мистецтва 

тощо. Налагоджена тісна співпраця науково-педагогічних працівників ЗАМ з 

Ужгородською, Мукачівською та Чинадіївською, Іршавською, Хустською,  

Свалявською, Виноградівською, Ясінянською, Тячівською школами мистецтв, 

Закарпатського осередку Національної спілки художників України. Викладачі 

читають лекції з мистецтвознавства та проводять майстер-класи з рисунку та 

живопису на курсах підвищення кваліфікації вчителів шкіл області, надають 

методичну допомогу школам мистецтв. 



У  2020 році спільно з Департаментом культури Закарпатської ОДА Закар-

патська академія мистецтв  організувала Обласний семінар з графіки  

«Карпатські контрасти» для викладачів шкіл мистецтв області  в рамках якого 

було проведено  «Обласний дитячо-юнацький інтернет-конкурс з графіки» серед 

дітей та творчо обдарованої молоді, учнів шкіл мистецтв, гуртків та студій віком 

від 10 до 15 років. Усвідомлюючи необхідність боротьби за кожного студента, 

Закарпатська академія мистецтв активізувала профорієнтаційну роботу: викладачі 

та студенти підготували і видали інформаційні матеріали, розробили та 

розповсюдили друковану рекламну продукцію та рекламу в соцмережах: 

https://www.facebook.com/ZakAcadeM 

Підготовка фахівців освітнього рівня бакалавр проводиться на базі повної 

загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст  за денною та заочною формами навчання.  

Організацію прийому щорічно проводить Приймальна комісія ЗАМ, 

затверджена наказом ректора, яка працює відповідно до Положення про 

приймальну комісію ЗАМ, плану її роботи та заходів контролю. Прийом 

абітурієнтів здійснюється за результатами зовнішнього тестування та вступних 

іспитів з фахових предметів. Зарахування до ЗАМ здійснюється за конкурсом.  

 

Проведення навчального процесу на рівні державних стандартів  

Згідно  з  вимогами  Державного стандарту,  управління  якістю  

навчального процесу в Академії забезпечується шляхом:  

1)  визначення основних процесів,  актуальних для  вдосконалення  системи 

навчальної діяльності та управління його розвитком;  

2)  вдосконалення критеріїв і методів забезпечення результативності 

навчального процесу;  

3)  забезпечення ресурсів, інформаційних засобів і моніторингу 

навчального процесу;  

4)  вдосконалення системи планування і методичного забезпечення;  



5)  забезпечення якості випуску фахівців («випуску продукції» згідно з 

Держстандартом);  

6)  посилення  відповідальності керівництва  за організацію навчального 

процесу,  якість підготовки і випуску фахівців.  

Навчально-методична робота є одним з пріоритетних напрямків роботи  в 

закладі. Всі спеціальності ЗВО забезпечені повним комплектом відповідної 

документації,  силабуси та робочі програми дисциплін мають необхідну 

структуру та розміщені на сайті Академії  . На кафедрах розроблені критерії 

оцінювання знань на заліках та іспитах, для усіх дисциплін є комплекти завдань 

для модульного контролю. Приведено у відповідність до закону Про вищу освіту 

України, документів, що регламентують навчально-методичну та наукову 

діяльність у ЗАМ. 

У Закарпатській академії мистецтв  розроблено, затверджено в 

установленому порядку та зареєстровано Статут академії у звязку з переходом у 

підпорядкування Міністерства культури та інформаційної політики України; 

відбулося оновлення діючих у навчальному закладі Положень з метою 

розширення академічних свобод  учасників  освітнього  процесу;  реалізуються 

заходи щодо приведення у відповідність до норм закону з організації 

навчального процесу, його методичного забезпечення;  розроблено заходи щодо 

забезпечення публічності та прозорості у висвітленні роботи ЗВО, його 

структурних підрозділів та викладачів (постійне оновлення власного сайту, 

проведення рейтингів викладачів та студентів, активізація роботи Наглядової 

ради) тощо. 

Організація та зміст підготовки спеціалістів в магістратурі здійснюється 

відповідно до галузевих стандартів вищої освіти за спеціальностями 022 

«Дизайн» (ОПП «Дизайн»), 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» (ОПП «Живопис»). Обсяг освітньо-професійної 

програми підготовки магістра становить 90  кредитів ЄКТС. Тривалість навчання 

в магістратурі за денною та заочною формами складає 1,5 роки.  



Навчальний план підготовки дизайнерів в магістратурі складений на 

основі навчальних планів  розроблених провідними фахівцями Національної 

академії образотворчого мистецтва та архітектури, Харківської державної 

академії дизайну та мистецтв та Львівської національної академії  мистецтв. 

Структура навчальних планів є предметно-інтегрованою і зорієнтована на 

дотримання логічної послідовності викладання основних дисциплін та суміжних 

циклів.  

Зміст освіти магістрів визначається нормативною й вибірковою частинами 

програми, розробленої в установленому порядку з кожної спеціальності 

(напряму підготовки). Нормативна частина програми становить 60 відсотків 

загального обсягу навчального часу, передбаченого на підготовку магістра. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів базується на науковій та 

творчій діяльності викладачів закладу, результати якої апробовані в матеріалах 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, у формі 

персональних виставок, дисертаційних наукових досліджень. Наукові 

напрацювання колективу лягли в основу нормативної та вибіркової частини 

навчального плану підготовки магістрів, який містить цикли соціально-

гуманітарної, природничо-наукової та професійно-практичної підготовки.  

За час навчання в магістратурі повинні у встановлені терміни:  повністю 

виконати навчальний план та програму; оволодіти методиками проведення 

основних науково-практичних досліджень; оволодіти основами педагогічної 

майстерності та проведення навчально-методичної роботи; систематично 

звітувати про хід виконання плану підготовки магістра на засіданні кафедри; - 

виконати і захистити магістерську роботу за обраним фахом; виконати та 

захистити магістерське наукове дослідження за дотичною до теми магістерської 

роботи темою.  

      У 2020 році навчання проходило в незвичному для нас раніше режимі. 

Реагуючи на карантинні обмеження, керуючись частиною третьою статті 2 

Закону України «Про вищу освіту», Постановами Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 р. за №211 (із змінами), від 22.07.2020 р. за  №641 (із змінами), 



Постановою Головного державного санітарного лікаря України    від 22.08.2020 

р. за №50, з метою забезпечення для здобувачів освіти можливості виконання 

індивідуальних навчальних планів в умовах дії карантинних обмежень освітній 

процес було організовано із  застосуванням моделі змішаного навчання 

(студенти опановують програмні результати навчання частково в аудиторіях) за 

програмами вищої та фахової передвищої освіти у першому семестрі 2020/2021 

н. р.; погоджено можливість проведення всіх видів навчальних занять за денною 

і заочною формами навчання із використанням технологій дистанційного 

навчання; дозволено при проведенні занять онлайн використовувати засоби 

дистанційної синхронної і асинхронної комунікації (сервіси), Skype, Zoom, 

Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Google Meet та інші, за винятком 

платних ресурсів та використання яких порушує авторські права власників 

програмного забезпечення; регулярно проводилася роз’яснювальна робота та 

інструктажі із персоналом і здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів 

профілактики та реагування на виявлення симптомів короновірусної хвороби 

(COVID - 19) серед персоналу або здобувачів освіти; при складанні розкладів 

забезпечено асинхронне відвідування навчальних корпусів різними курсами, 

потоками, групами з метою мінімізувати кількість здобувачів освіти, які 

одночасно перебувають у приміщеннях академії та фахового коледжу. Для 

покращення роботи за допомогою дистанційних технологій проректор з 

навчальної роботи та керівник навчальним відділом ЗАМ успішно пройшли 

курси, які проводило МОН та Google Україна «Ефективні рішення Google for 

Education для хмарної взаємодії» та отримали відповідні сертифікати.  

Ознайомилися з G Suite для закладів освіти — це набір безкоштовних 

інтерактивних інструментів та сервісів Google, розроблених спеціально 

для дистанційного навчання. Після чого, 30 листопада 2020 року було подано 

заявку для отримання ресурсів G Suite for Education для Закарпатської академії 

мистецтв та 14 грудня 2020 року отримали схвальну відповідь. Проходить етап 

створення користувачів і визначення структури та налаштування параметрів 

даних ресурсів. 



Зміст підготовки фахівців у академії  відповідає вимогам ринку праці та 

особистості і забезпечує   випускникам  ЗАМ можливість  продовжувати  навчання 

для здобуття ступеня магістра галузі  02 Культура і мистецтво та відповідною 

спеціальністю, а також   працювати  на державних та у приватних підприємствах.  

Щороку при вступі у ЗАМ відмічається достатньо високий конкурс, що свідчить 

про популярність і потребу у спеціальностях, які здобувають студенти.  

     Усі дисципліни забезпечені навчальною літературою, яка є в наявності 

у бібліотеці.  У 2020 році Вчена рада прийняла рішення про створення Наукової 

бібліотеки Закарпатської академії мистецтв з 01.10.2020 року, було розроблено 

та затверджено  Положення про Наукову бібліотеку Закарпатської академії 

мистецтв; включено в структуру Наукової бібліотеки Закарпатської академії 

мистецтв з віднесенням їх до науково-педагогічних працівників наступні штатні 

одиниці: директор бібліотеки та науковий працівник бібліотеки. 

     Для ефективної роботи студентів та викладачів на дисциплінах 

фахового спрямування у 2020 році суттєво оновлено обладнання: в майстернях 

Академії виготовлено для всіх рисункових та живописних аудиторій подіуми та 

сучасні світильники для постановок та натур, відлито гіпсові моделі (черепи, 

рубані голови, стопи ніг, кисті рук тощо), оновлено обладнання та матеріали для  

майстерень художньої обробки дерева,  художньої обробки металу, графічної 

майстерні, закуплено нові монітори для ОПП «Графічний дизайн» та 

комп’ютерну техніку для ОПП «Дизайн середовища». 

З метою стимулювання творчої професійної діяльності студентів Академії 

продовжується практика щорічних студентських виставок у виставкових залах 

міста і, зокрема, Закарпатського осередку НСХУ. 

Для студентів Закарпатської академії мистецтв вагомою складовою на-

вчального процесу є практика. За останні роки було укладено біля 30 угод з 

підприємствами організаціями та  установами (за спеціальностями) про 

проведення виробничої практики студентів, частина з яких передбачає 

можливість майбутнього працевлаштування випускників.  



Державну екзаменаційну комісію  по захисту дипломних проектів (робіт) 

у 2020 році очолював Голубець Орест Михайлович, професор, доктор 

мистецтвознавства, завідувач кафедри  художньої кераміки Львівської національної 

академії мистецтв. За період роботи ДЕК з «26» червня 2020 р. по «28» червня 2020 

р. проведено  3 засідання із захисту дипломних проектів (робіт) та представлено 

до захисту 40 робіт. Всі представлені до захисту дипломні роботи вважати 

такими, що були захищені. Комісія відзначила високу якість підготовки 

випускників – 98,1% за освітнім рівнем «бакалавр». Похвалою ДЕК відзначено:  

дипломну роботу Ковач Анастасії «Розробка артбуку «Чи є життя після 

карантину?», керівник Єгорова Д. В., дипломну роботу Щербан Габріелли 

«Розробка серії плакатів «Конфлікти»», керівник Єгорова Д. В., дипломну 

роботу Куцин Нелі «Живописна композиція «Весняний цвіт», керівник 

заслужений художник України Корж-Радько Л. А., дипломну роботу Британюк 

Діана  «Об’ємно-просторова пластика «Гра – алегорія життя», керівник Лукач О. 

Б., дипломну роботу Іваньо Мирослава «Об’ємно-просторова пластика 

«Блукання»», керівник Лукач О. Б. Рекомендовано до впровадження: дипломну 

роботу Ковач Анастасія «Розробка артбуку «Чи є життя після карантину?», 

керівник Єгорова Д. В., дипломну роботу Щербан Габріелла «Розробка серії 

плакатів «Конфлікти»», керівник Єгорова Д. В. Комісія відмітила позитивним, 

що деякі дипломні проекти були виконані за реальними замовленнями і можуть 

бути впровадженими.  

Про активну навчально-методичну роботу колективу свідчить видання 

методичних посібників, перелік та коротка анотація до яких представлені на 

сайті ЗАМ.   (http://artedu.uz.ua/monogr_metod.html) 

Продовжується робота над структурною організацією академії, 

виконанням вимог  для надання науковому Віснику грифу ВАК, розробкою та 

затвердженням концепції розвитку найдавніших спеціалізацій вузу – художня 

обробка дерева, металу та кераміки.  

 

 



НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

У 2020 році наукова робота в Закарпатській академії мистецтв проводилася 

за окремим планом. Цьогорічні карантинні умови вносили певні корективи у її 

проведення, проте більшість із запланованого практично виконана. Пріоритетом 

були цільові дослідження  з  питань гармонізації системи «людина – світ», ство-

рення новітніх технологій покращення якості життя.  

У 2020 році державного фінансування наукових проектів не було. Діаграма 

роботи над науковими темами виглядає так. 

 

 На кафедрі дизайну було визначено дві наукові теми – «Шляхи формування 

графіки на Закарпатті»; «Витоки та етапи розвитку дизайну на Закарпатті у ХХ – 

ХХІ ст.»; 

В межах цієї наукової теми підсумками стали наступні публікації та наукові 

праці – І. І. Небесник (канд. мист.) видав дві книги: «Юлій Сташко. Графіка» в-во 

Олександри Гаркуші, 2020, 60 с., де було укладено альбом ілюстрацій та написано 

статтю присвячену митцеві, а також монографію «Графічне мистецтво Закарпаття. 

Друга половина ХХ століття», 2020, в-во Олександри Гаркуші, 236 с.  

О. І. Сопко було видано наступні видання – Факсимільне видання. 

Королевське євангеліє 1401 року. Дослідження і матеріали до факсимільного 

видання / Упоряд. О. І. Сопко (Долгош) – Ужгород: МПП «Гражда», 2015, а 

Кількість наукових тем ДБ

кількість наукових тем 
кафедр



також могорафію «РУКОПИСНА СПАДЩИНА ІВАНА ЮГАСЕВИЧА на зламі ХVІІІ – 

ХІХ століть». – Львів: вид-во Афіша, 2017. 

Серед статей, що входили до поданих наукових тем наступні: 

Одарка Сопко «Каліграфія та орнаментальні оздоби в кириличних 

рукописах ХVІ ст. ( з фондів бібліотеки Ужгородського національного 

університету)». (8с). 2019. Сопко О. І. // Науковий вісник Закарпатської академії 

мистецтв. Випуск № 11. 

Одарка Сопко «Випускники Української академії друкарства із Закарпаття. 

До 100-літнього ювілею кафедри графічного дизайну і мистецтва книги». (8с).  

2018. Сопко О. І. // Науковий вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск № 

10. 

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. «Інноваційні 

культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу». Херсон 2019 // Сопко О.І. 

«Творча спадщина Івана Югасевича у мистецькому розвитку української 

рукописної книги середини ХVІІІ початку ХІХ століть.» С. 279. 

Одарка Сопко. «Мистецтво рукописної книги Закарпаття  

ХІV-ХІХ століть» 526. (21 с). Науковий збірник «Наукові записки 

Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита 

Василія (Проніна)». Випуск 6. 2019. Наукове видання проіндексовано в 

наукометричній базі Index Copernicus International. 

Серед магістерських праць, що прямо та опосередковано стосувалися теми 

«Витоки та етапи розвитку дизайну на Закарпатті у ХХ – ХХІ ст.» слід 

відзначити авторів та керівників: 

Чегіль Аліна Іванівна «Стилістичні особливості фірмового стилю 

ужгородських кав’ярень та кондитерських ХХ ст.» (2021), керівник: кандидат 

мистецтвознавства Сопко Одарка Іванівна. 

Кохан Кароліна Юріївна «Інтерпретація образу історичних осіб в 

продуктах графічного дизайну» (2021), керівник: кандидат мистецтвознавства 

Небесник Іван Іванович. 



Нілабович Ілона Іванівна «Модернізм ХХ ст. та його інтеграції в образі 

сучасного міста Ужгород: питання стилю та його вплив на сучасність» (2021), 

керівник: доктор мистецтвознавства Приймич Михайло Васильович. 

Урбан Ольга Олександрівна «Особливості традицій у дизайн інтер'єрів 

кінотеатрів Закарпаття ХХ ст.» (2021), керівник: кандидат мистецтвознавства 

Сопко Одарка Іванівна. 

У праці Грицака Олексія Васильовича «Авангардизм в інтер’єрі на основі 

творчості Павла Бедзіра» (2021) було поєднано інтереси обидвох наукових тем 

кафедри, керівник: заслужений працівник культури, доцент Сирохман Михайло 

Васильович. 

Малеш Анастасія Михайлівна «Розвиток садово-паркової скульптури в 

контексті ландшафтного дизайну України середини ХХ – поч. ХХІ ст.» (2021), 

керівник: кандидат філологічних наук Ребрик Наталія Йосифівна. 

Фогаш Наталія Степанівна «Сучасні тенденції фомування молодіжних 

таборів відпочинку на Закарпатті сер. ХХ – поч. ХХІ ст.» (2021), керівник: 

кандидат філологічних наук Ребрик Наталія Йосифівна. 

На кафедрі декоративно-прикладного мистецтва продовжувалася робота 

над науковою темою «Розвиток художнього дерева Закарпаття: регіональні 

особливості в українському та загальноєвропейському контексті», керівник 

Михайло Приймич, доктор мистецтвознавства, доцент. Закцентовано увагу на 

провідній ролі деревини як матеріалу для задоволення побутових потреб закар-

патського селянина. Цього року вийшла монографія Петра та Михайла 

Ходаничів «Дерев’яна пластика Закарпаття», рецензентом якої виступив М. 

Приймич. У рамках вивчення та збереження пам’яток дерев’яної архітектури та 

творів мистецтва було підписано договір з  громадою церкви у с. Верхня Визниця 

Мукачівського р-ну про збереження пам’ятки початку ХХ ст. – іконостас 

сільської церкви. 21.11.2020 студентами та викладачами було завершено роботу 

з консервації, розчистки та реконструкції твору. 

На сьогодні розглядається проблема нових підходів до навчальних завдань, 

що обумовлено викликами сучасності. Серед особливо вагомих питань, які 



потребують вирішення є втрата абітурієнтами інтересу до напрямків 

декоративного мистецтва, що призвело до поганої наповнюваності груп. Це 

вимагає оперативної реакції з боку кафедри з метою популяризації унікальних 

речей та способів виконання, що може забезпечити кафедра ДПМ. З цієї причини 

кафедра взяла участь в проекті, який здійснювався за підтримки Українського 

культурного фонду. За програмою популяризації декоративно-прикладного 

мистецтва та народних промислів між кафедрою ДПМ ЗАМ та Замком 

«Паланок» було підписано 17.03.2020 партнерську угоду (ідентифікаційний код 

заявки: 3REG1-7447) про реалізацію проекту «Реміснича мануфактура 

«Паланок», який відбувся 22 серпня 2020 р. 

На сьогодні викладацьким складом написано і подано проект реставрації 

пам’ятки монументального мистецтва ц. Зіслання Св. Духа у с. Гукливий 

Воловецького р-ну на розгляд Єврокомісії у рамках фінансування 

транскордонного співробітництва HUSKROUA. У відповідності до проекту пла-

нується створення тут невеликого скансена, у якому передбачається 

облаштування музею «Гукливського літопису». Проект пройшов першу 

експертизу.  

Поряд з цим кафедра взяла участь у розробці проекту у рамках програми 

президента «Велике будівництво», у якому передбачено реставрацію низки 

дерев’яних церков та іконостасів. Для реалізації амбітного проекту передбачено  

також кошти для створення реставраційної майстерні в приміщеннях ЗАМ. У 

рамках дослідження було виконано одну магістерську роботу. 

Продовжується робота над кафедральною темою, яка присвячена 

вивченню декоративно-прикладного мистецтва Закарпаття. Окремі результати 

дослідження було виголошено на Міжнародній конференції «Ерделівські 

читання» – доповідь «Мистецтво в Україні: питання сенсів, термінів та форм», 

автор М. Приймич. Остання стосувалася проблеми розуміння та окреслення 

природи декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та образотворчого 

мистецтва.  



Питанням вивчення та розвитку закарпатського писанкарства було 

присвячено онлайн виставку в арт-галереї «Абсерваторія серця», яку розробив 

канд. мистецтвознавства Романом Пилипом. Також ним було відкрито 

персональну виставку у залах Закарпатського краєзнавчого музею ім. Т. 

Легоцького під назвою «Невагомість замкової гори». 

 Протягом 2020 року працівники кафедри ОМ ЗАМ активно працювали у 

трьох напрямках – науковому, творчому та методичному. У плані активізації 

навчальної та наукової роботи студентів окремі викладачі кафедри (Беринець В. 

В., Дерда В. О., Дерда О. Г.) спільно із викладачами інших кафедр (Ковач А.М.) 

проводили майстер класи із живопису, графічних технік. У межах робочого часу 

викладачі кафедри з аймаються дослідженням теми з мистецтвознавчої галузі у 

рамках суспільної науки, як одного із головних напрямків. Дослідженням 

образотворчого мистецтва Закарпаття (за персоналіями та явищами) активно 

займаються викладачі Корж-Радько Л.І., Манайло-Приходько В.І., Коприва А.Т.  

Упродовж 2020 року на кафедрі  веб-дизайну працювала наукова тема 

«Розробка елементів інноваційного дизайну засобами оптичної нанолітографії». 

Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент В.В. Бунда. Термін виконання: 2018-2020 

рр. Кількість виконавців – 4 (2 кандидати наук, доценти; 1 викладач; 1 лаборант). 

Розроблено технологію отримання широкозонних фоточутливих напівпровід-

никових монокристалів BiOX (X=Cl, Br, I) методом хімічних газотранспортних 

реакцій та наноструктур на їх основі. Встановлено оптимальні режими 

вирощування. 

Досліджено фотоелектричні та люмінесцентні властивості зазначених 

сполук та гібридних контактних структур на їх основі. Виявлено процеси 

односпінового квантового тунелювання в околі температури надпровідного 

переходу, що призводить до сенсибілізації оптичних та фотоелектричних 

властивостей структур і дає можливість їх використання в якості елементів 

нанодизайну 

Розроблено спосіб отримання зображень нанолітографії, визначених 

технічним завданням, логотипів з використанням методу анодної літографічної 



оксидації поверхні Si (високочистого кремнію). Рельєф логотипу сформовано 

програмно заданою девіацією електростатичного потенціалу атомного силового 

мікроскопу ICON NanoMan®. Реалізовано два види нанологотипів та проведено 

їх фізичні дослідження при низьких температурах. 

Проведено дослідження фізичних властивостей напівпровідникових кристалів 

оксигалогенідів вісмуту та гібридних контактних структур на їх основі. Встановлено, 

що в гетероструктурах «напівпровідник-надпровідник» в околі температури 

надпровідного переходу спостерігаються ефекти односпінового квантового 

тунелювання. Це призводить до покращення фотоелектричних властивостей 

структур і дає можливість їх використання в якості елементів кріофотоелектроніки 

та нанодизайну. 

 Дослідження проведено на базі Центру фізики наднизьких температур 

університету ім. П.Й. Шафарика в м. Кошице (Словаччина) в рамках діючої 

угоди про науково-технічне співробітництво. 

На сьогодні надзвичайно актуальним нам видається науковий проект кафедри 

культури та соціально-гуманітарних дисциплін «Енциклопедія мистецтва 

Закарпаття». Вважаємо, що його доцільно зробити загальноакадемічним, розділити 

між кафедрами збір матеріалів і підготувати справді унікальне енциклопедичне 

видання. Без сумніву, воно є на часі, а крім того, у кожного науковця уже є чимало 

напрацювань у відповідних сферах мистецтва, тому потрібно узагальнити досвід 

кожного, грамотно упорядкувати і додати необхідні статті. 

Проте суттєвим зауваженням до кафедральних проектів є те, що вони не є 

зареєстрованими в Державній науковій установі «Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації». Необхідно здійснити реєстрацію тем в 

УкрІНТЕІ.  

У рамках інших кафедральних тем працювали творчі проекти:  

– Проект «Виставка шедеврів образотворчого мистецтва з колекції 

Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая та Національного 

музею ім. Андрея Шептицького у Львові». «Золоті сторінки», присвячена 70-

http://www.uintei.kiev.ua/
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річчю експозиційної діяльності музею. Також конференція «Мистецьке від-

дзеркалення епохи» (у рамках проекту). (Координатор проекту: Манайло-

Приходько В. І., науковий експерт, упорядник збірника публікацій, координатор 

конференції: Коприва А.Т.);  

– Арт-проект INTRO (учасники проекту І. Небесник мол., О. Гаврош, Н. 

Попова, О. Довганич, Р. Довганич, М. Ходанич, В. Беринець, Д. Єгорова, О. Дин-

ник, Ю. Хоменко та ін.; 

– Міжнародний європейський проект «Artspace» HUSKROUA. Берегово-

Ніредьхаза-Велкі Капушани (Україна, Угорщина, Словаччина; Коприва А.Т. – 

учасник, куратор арт-резиденцій) та ін.; 

– За програмою популяризації декоративно-прикладного мистецтва та 

народних промислів між кафедрою ДПМ ЗАМ та Замком «Паланок» було 

підписано 17.03.2020 партнерську угоду (ідентифікаційний код заявки: 3REG1-

7447) про реалізацію проекту «Реміснича мануфактура „Паланок”», який 

відбувся 22 серпня 2020 р. У рамках акції було проведено майстер-клас з 

різьблення для учнівської молоді та проведено ознайомлення присутніх з 

особливостями розвитку художнього дерева Закарпаття. 

– Творча навчальна лабораторія анімаційних фільмів. Проєкт виконується 

за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 

проєкту ГО "Смарт Поінт Ужгород" "Акселератор важливих ідей" (Єгорова Д., 

Єгоров В.) 

Основна увага в академії спрямована на формування якісного кадрового 

потенціалу. З цією метою обрано два головні напрямки роботи: залучення кращих 

представників НСХУ, які підсилили практичну підготовку з фахових дисциплін, та 

підтримку наукової діяльності молодих вчених з метою підвищення теоретичної 

підготовки науково-педагогічного складу. Сьогодні в академії працює дійсних чле-

нів НАН ‒ 2 і НАМ України – 1, НАМ Угорщини ‒ 1; професорів, народних 

художників України – 7, заслужених художників України, заслужених працівників 

освіти і культури України, відмінників освіти України – 11, кандидатів наук, доцентів 

– 21, докторів наук – 3; лауреатів Всеукраїнських премій – 5; лауреатів Обласної 



премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі – 21, членів ЗО НСХУ – 26, навчається в 

докторантурі – 1; навчається в аспірантурі – 4; закінчили аспірантуру і готують 

роботу до захисту ‒ 3. 
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До основних подій 2020 року слід віднести: 

1. 12-13 жовтня 2020 р. в Закарпатській академії мистецтв відбулася 25-а 

Міжнародна науково-практична щорічна конференція «Ерделівські читання». 

Зазвичай цей добре відомий в Україні і Європі науково-мистецький захід 

проводився у травні – до дня народження Адальберта Ерделі. Цьогоріч через 

складну епідеміологічну ситуацію його було перенесено на жовтень. Метою 

конференції є формування наукового центру з вивчення проблем 

образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та художньої 

освіти в області, Україні і Центральній Європі; розгляд її в контексті світових 

інтеграційних процесів, що сприяє збереженню і розвитку однієї з п’яти 

унікальних художніх шкіл України – закарпатської школи живопису, 

розширення мережі виставкової, та творчої діяльності, зокрема мистців 

Закарпаття.  

Науковий захід був проведений в очно/заочній/онлайн 

формі.  http://artedu.uz.ua/chitanya_erdeli.html 

До участі у конференції зголосилося 132 учасники з десяти країн світу: 

Великої Британії, Швейцарії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії, Румунії, 

Китаю, Німеччини, Канади. Виступило з доповідями – 34. Розглядалися 

проблеми сучасного українського мистецтва та його інтерпретацій; утворення 

Асоціації мистецьких закладів з метою відстоювання своїх інтересів на 

найвищому рівні; присудження наукових звань і ступенів та доречність видання 

наукових праць у «Skopus» та «Web of Science»; вивчення та введення в науковий 

обіг творчої спадщини засновників художньої школи Закарпаття та їх учнів; 

організації наукових досліджень в галузі декоративно-прикладного мистецтва 

Закарпаття у співпраці з музеями України, Словаччини, Чехії, Угорщини та 

Румунії; координації зусиль науково-педагогічних працівників Закарпатської 

академії мистецтв та місцевих органів влади у справі збереження пам’яток 

архітектури, писемності та образотворчого мистецтва; залучення молодих 

науковців до вивчення мистецтва та художньої освіти в контексті сучасних 

мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі; вивчення досвіду 



викладання мистецьких дисциплін в провідних художніх закладах України та 

сусідніх країн. 

Секційні засідання було проведено у формі панельних дискусій на двох 

платформах: І платформа «Україна. Європа. Світ. Мистецтво: питання 

інтерпретацій» і ІІ платформа «Художня освіта в контексті новітніх світових 

процесів: актуальні дискурси». Жваве обговорення запропонованих тем тільки 

підтвердило їх актуальність і болючість.  

Конференція своїм рішенням виробила стратегічний план дій на 2021 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Більшість науковців академії зареєструвалися в єдиному міжнародному 

реєстрі вчених і отримали унікальний 16-значний номер, відкритий 

ідентифікатор дослідника і автора досліджень. На підставі цього реєстраційного 

номера науковці забезпечують собі: коректну цитованість своїх статей (статті не 

«втрачаються» пошуковими системами), можливість подавати свої статті в 

престижні міжнародні наукові видання, можливість формування особистого 

рейтингу в Українському індексі наукового цитування (проєкт «Наукової 

періодики України»), можливість участі в рейтингах міжнародного рівня, 

можливість брати участь у подачі заявок на гранти. 

Засоби ORCID дають можливість легко модерувати індивідуальні профілі 

користувачів, зосереджувати в одному місці всю ключову інформацію про 

науковця, сферу його дослідницьких інтересів та публікаційну активність. 

ORCID має сумісність з численними науково-інформаційними системами різних 

установ і дозволяє налаштувати у своєму записі підтримку інших систем 

ідентифікації. Зручною особливістю ORCID, як сервісу є можливість 

здійснювати експорт та імпорт наукометричного контенту з інших аналогічних 

профілів. 

3. Закарпатська академія мистецтв з її науковим виданням «Вісник ЗАМ» 

внесена до реєстру членських організацій Grossref і отримала префікс DOI. Чому 

це важливо?  

DOI або ідентифікатор цифрового об'єкту – це присвоєний номер 

електронного документа в глобальній мережі Інтернет, завдяки якому суттєво 

спрощується пошук і використання матеріалів. Простіше кажучи, це посилання 

на конкретний об'єкт. Основною особливістю є те, що об'єкт з ідентифікатором 

може видалити тільки видавець, тобто організація, яка розмістила його. 

В наукових колах до джерел інформації ставляться досить акуратно, 

оскільки при використанні в процесі роботи будь-якого факту необхідно 

перевіряти його достовірність. При вивченні суперечливих і глибоких питань, 

таких фактів, а відповідно і джерел літератури можуть бути тисячі. Саме з цієї 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


причини з'явилася необхідність в захищеній системі зберігання статичних 

об'єктів, які не можуть бути видалені або перенесені. 

Існує ряд причин, за якими зазначений формат доступу до матеріалів став 

найбільш популярним. Основними з них є: 

Гарантія збереження. На відміну від сайтів або електронних бібліотек, 

цифрові об'єкти з ідентифікатором завжди будуть розміщені на місці реєстрації. 

Універсальність. Всі найбільші видавці планети визнали зручність і безпеку 

зазначеного ідентифікатора. 

Присвоєння DOI позитивно впливає на репутацію автора або видавця, 

оскільки за допомогою ідентифікатора матеріали можуть бути розміщені 

у провідних світових наукових бібліографічних каталогах. 

У разі, якщо стаття з DOI цитується журналом, що входить в такі престижні 

бази, як Scopus, Web of Science, вона також заноситься в зазначені бази, що 

істотно підвищує її значущість. 

Особливої актуальності привласнення DOI має для українських авторів 

після затвердження нового Порядку формування Переліку наукових фахових 

видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018). Так, згідно з п.6. цього 

Порядку присвоєння кожному опублікованого матеріалу міжнародного 

цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) є обов'язковим. 

  12 і 13 номери «Вісника ЗАМ» мають префікс ДОІ – 10.35204. Вони 

оформлені і внесені в систему за новими вимогами. 

4. Було оновлено інформацію щодо наукової роботи на сайті ЗАМ. 

Здійснено переклад англійською мовою.  

5. У 2020 році вийшли окремі наукові видання: 

1. Небесник І. Графічне мистецтво Закарпаття другої половини ХХ ст. Етапи 

розвитку, стилістичні особливості. – Ужгород: Вид-цтво Олександри Гаркуші, 

2020. – 236 с. 

2. Петро Ходанич, Михайло Ходанич. Дерев’яна пластика Закарпаття. – 

Ужгород: TIMPANI, 2020 – 240 с. 



3. Наталія Ребрик. Невичерпальність духу: літературознавчі портрети. – 

Ужгород: Ґражда, 2020. – 648 с. 

4. М. Сирохман. Шлях закарпатського живопису. – Ужгород: Вид-цтво 

Олександри Гаркуші, 2020. 

5. Пономаренко Н. С. Упорядкування, оригінал-макет.  

Сакрум. Надія Пономаренко. Живопис [Образотворчий матеріал]: живопис: 

альбом. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші. 2020. – 40 с. : іл. 

6. Сливка Вікторія Василівна. Комбінаторна методика в проектуванні (ІІІ 

курс навчання). Методичні рекомендації з вузької спеціалізації: методичний 

посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності «Дизайн середовища 

(внутрішній)». – Ужгород, 2020. – 86 с. 

7. Сопко О. І. Анаморфна типографіка у дизайні середовища: Методичні 

вказівки до дисципліни «Основи дизайну графіки та шрифти», «Рукописні та 

друковані шрифти». Для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр-магістр. – 

Ужгород: Ґражда, 2020. – 40 с. 

8. Сопко О. І., Чорнак-Щока В. В. Основи дизайну графіки та шрифти. 

Ужгород, 2020. – 56 с. 

9. Кoстюк М. Transcarpathian countrystudies. Закарпатське іншомовне 

краєзнавство: Навчально-методичний посібник з курсу англійської мови для 

студентів факультетів мистецького спрямування. Видання доповнене / Укладач: 

М. П. Костюк. Ужгород: Ґражда, 2020. 48 с.  

10. Кoстюк М. Народне мистецтво України. Folk art of Ukraine. Навчально-

методичний посібник з дисципліни «Iноземна мова (англійська)» для студентів 

напрямів підготовки 02 – Культура і  мистецтво, 022 «Дизайн», 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Укладач: М. П. 

Костюк. Ужгород: Ґражда, 2020. 78 с. 

 

 

 



6. Свій науковий доробок представили в опублікованих та підготовлених до 

друку статтях і тезах: 

Небесник І.І.  

Конференція  «Ерделівські читання» та її роль у розвитку художньої освіти  

на Закарпатті. Ерделівські читання: матеріали 25-ї  Міжнародної науково-

практичної конференції «Ерделівські читання», Ужгород, ЗАМ, 11-13 жовтня 

2020. Зб. Наук. Ст.Ужгород: Вид.О.Гаркуші, 2020. – 282. - С.3-5 

Приймич М.В. 

1. Мистецтво в Україні: питання сенсів, термінів та форм. Ерделівські 

читання: матеріали 25-ї  Міжнародної науково-практичної конференції 

«Ерделівські читання», Ужгород, ЗАМ, 11-13 жовтня 2020. Зб. Наук. 

Ст.Ужгород: Вид.О.Гаркуші, 2020. – 382. - С.73-85 

2. Nové zistenia o cirkevnom umení na ZakarpatskuIkony chrámu sv. archanjela 

Michala obce Stužica v okrese Veľké Berezné / Bohorodička v kultúrnych dejinách 

Slovenska. Vydavatelia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Gréckokatolícka 

bratislavská eparchia. Prvé vydanie. Miesto vydania: Bratislava. Rok vydania: 2014 

Počet strán: 224. – s. 303-317. 

Волощук А.В.:  

1. Творча самореалізація особистості майбутнього художника-головний 

критерій професійного удосконалення. –  Неперервна освіта: актуальні дискурси: 

збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Ужгород, 15 – 16 жовтня 2020) / За заг.ред.: Химинець В., Сивохоп Я., Іваць О., 

– Ужгород: ПП Данило С.І., 2020 149 с. – С.48-51.  

Ребрик Н.Й.: 

1. Апологія християнства як основи національно-патріотичного 

самоствердження в драматургії Августина Волошина. Тези Міжнародної науко-

во-практичної конференції «Особистість в історії, літературі та методиці 

навчання» (23 жовтня, м. Івано-Франківськ) / Джерела. Науково-методичний 

вісник. – Івано-Франківськ, 2020. – № 1-4 (91-94). – С. 40-42. 



2. Мистецько-державницький дискурс часопису «Пробоєм» (1933-1944). – 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». / Серія 

«Історичні науки». – Острог, 2020. 

3. Формування образного мислення студентів мистецьких закладів засобами 

художнього слова (на прикладі творів письменників рідного краю. Матеріали 

ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) 

«Неперервна освіта: актуальні дискурси. – Ужгород, 2020. – С. 104-108. 

4. Вісімдесятникові  шістдесят. У кн.: Петро Мідянка. Срібна флейта 

Срібної землі. – К., 2020. – с. 137-149. 

5. Мова має значення // Екзиль. – Ужгород: Ґражда, 2020. – С. 9-10. 

6. Щастя душі на вітрі. Передмова до кн. Миколи Бурмека-Дюрі. – Ужгород: 

Ґражда, 2020. – с. 5-21. 

Гаврош О. І.: 

1. Прояви ідей нонконформізму в живописі Федора Манайла (1960-1970-ті рр.). 

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Культурологія та 

мистецтвознавство: точки дотику та перспективи розвитку» (27-28 листопада 2020 р., 

м. Венеція, Італія). Венеція, 2020 р.  І частина С. 175-178. 

2. Підготовка до друку монографії «Жанровий живопис Закарпаття: 1945-

1991 рр.». Ужгород: Гражда 330 с. Очікуваний тираж – 300 примірників. 

3. Неформальна мистецька освіта: аналіз досвіду Закарпатського музею 

народної архітектури та побуту. Неперервна освіта: актуальні дискурси: збірник 

матеріалів XIV Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Ужгород, 15-

16 жовтня 2020 р.). Ужгород: ПП Данило С. І., 2020. С. 51-52.  

4. Закарпатський живопис 1970–1980-х: криза змісту та проблеми форми. 

Гагенместерські читання. До 145 річниці від дня народження визначного українського 

художника-педагога  В’ячеслава Розвадовського: тези доп. Міжнар. Наук.-практичн. 

конференції КПНУ ім. І. Огієнка, 19-20 листопада 2020 р. Кам’янець-Подільський: 

видавець Панькова А. С. С. 39-40. 

 

 



Міськов І. О.: 

1. Сфрагістика та геральдика у науковійспадщиніпрофесора Якова 

Ісаковича Штернберга // НауковийвісникУжНУ. Історія. – Вип. 1(42). – Ужгород: 

Говерла, 2020. – С.270 – 291. 

2. Печатки та герби у дослідженнях Юрія Качія (у співавторстві). Підготовка 

до друку. 

3. Печатки дворянської родини Другетів за документами фондів 

Пряшівського та Закарпатського архівів. Підготовка до друку. 

4. До питання семіотики печатки та герба дворянської родини Другетів. 

Підготовка до друку. 

5. Робота над підготовкою до публікації ілюстрованого видання 

«Геральдика Закарпаття.Герби і печатки міст, сіл та селищ» у співавторстві з 

В.Ньорбою 

Софілканич М. І.: 

1. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія 

«Педагогіка та психологія».   Тема: Становлення та розвиток Ужгородської 

дитячої школи мистецтв як осередку естетичного виховання шкільної молоді. 

Випуск 1(11)'2020.-С.23-27. 

2. Система ступеневої освіти як важливий чинник розвитку 

образотворчого мистецтва в Закарпатті. С. 216-218. 36. тез доповідей за 

матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 

р., Мукачево / Ред. кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред) та інші - Мукачево: Вид.-

воМДУ, 2020.-462с. 

Дочинець Н. М.: 

Економічний контент у системі підготовки фахівців сфери культури та 

мистецтв». Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання», 

Ужгород, ЗАМ, 12-13 жовтня 2020.  

 

 

 



Бунда В. В.:  

1. Grown, crystal structure and mechanism of photoconductivity of BiOCl single 

crystals. – Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія 

«Фізика». – Ужгород, 2020. – 9 С. 

2. International Conference “Plenareno Material Science and Nanotechnology”. 

Turkey :Istanbul - 17.11.2020 (on-line Abstract and Presentation) 

3. 4th International Conference on Nanomaterials and Biomaterials (ICNB. –

Japan,  Tokyo. 17.12.2020’(on-line Abstract and Presentation) 

Бунда С. О.:  

1. Grown, crystal structure and mechanism of photoconductivity of BiOCl single 

crystals. – Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія 

«Фізика». – Ужгород, 2020. – 9 С. 

2. International Conference “Plenareno Material Science and Nanotechnology”. 

Turkey: Istanbul - 17.11.2020 (on-line Abstract and Presentation) 

Небесник І. І. (мол): 

1.  Укладання та передмова до альбому «Юлій Сташко. Графіка». 

Видавництво Олександри Гаркуші, 2020, 60 с., тираж 200 п., зам №5-2020 

Долгош-Сопко О. І.: 

1. «Каліграфія та орнаментальні оздоби в кириличних рукописах ХVІ ст. ( з 

фондів бібліотеки Ужгородського національного університету)». (8с) Науковий 

вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск № 11. 

2. «Мистецтво рукописної книги Закарпаття ХІV-ХІХ століть» 526. (21 с). 

Науковий збірник «Наукові записки Богословсько-історичного науково-

дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна)». Випуск 6. 2019 р. 

Наукове видання проіндексовано в наукометричній базі Index Copernicus 

International. 

Коприва А.Т.  

 Участь у всеукраїнській он-лайн конференції «Шляхи розвитку художньої 

освіти» (Дата проведення: 18.05.2020. Організатор - Київська організація НСХУ; 

модератор – доктор мистецтвознавства Роготченко О.О.). Посилання: 

https://youtu.be/GM_-F_w4iks  

Голова ДЕК по захисту ДР за ОКР бакалавр та магістр в НАОМА. Червень 2020р. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGM_-F_w4iks%3Ffbclid%3DIwAR3nBiD6NiBi_BthtTW5MjWGtt3K_GtmvxZvRGt--H72HnUbocJfRGl-GXo&h=AT1QDT9jYYWnW-_IzlSNUWz9P8W4cMAMRUMC3Br-gMNxz-eQSugzOVoNHKt8vUc3JwriBP7WZfzdRAitnvlboWEVEwhPMkCspCiuNdbjyR49EHzoV7hpmY1DUVV-1gqtp5Yq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3H8lqk1P2jzbe_XC6xKKFSNlccCz8SyneGFIA8id-v_FN0cI1RM46RPNk4xWrkpu9sFciBUlYO3ozAaCDeqPTWodY8qfKur6MB_13swo8N2xcGAfScC93OGvPnQ2sULDh0rJNINc99InxE9bw


         Корж-Радько Л.А. 

«Квіти в натюрмортах І.Грабаря від «Махрового дивізіонізму» до класики 

соціалістичного реалізму».  Ерделівські читання: матеріали 25-ї  Міжнародної 

науково-практичної конференції «Ерделівські читання», Ужгород, ЗАМ, 11-13 

жовтня 2020. Зб. Наук. Ст.Ужгород: Вид.О.Гаркуші, 2020. – 382. - С.189-200 

Ходанич М.П.: 

Образ рідного краю у творчості різьбяра В. Сідака. Освіта Закарпаття. 

Науково-методичний журнал, ЗІППО.№ 29-30, 2019. (вийшов 2020.) 

7. Успішна акредитація освітніх програм в Закарпатській академії мистецтв, 

зокрема тієї її частини, що стосувалася наукової, методичної та виховної роботи. 

Найперше, це робота в системі Антиплагіат. Керуючись ст. 42 Закону України 

«Про освіту»  (прийняття від 05.09.2017; набрання чинності 28.09.2017) та 

«Положенням про академічну доброчесність в Закарпатській академії мистецтв» 

(від 26.03.2019 р.), з метою підвищення стандартів академічної доброчесності 

серед студентів та науковців Закарпатської академії мистецтв уже три роки 

поспіль усі наукові праці перевіряються на предмет плагіату за допомогою 

онлайн-системи StrikePlagiarism.com. Відповідальним працівником Гаврош О. І. 

пройдено курс навчання і отримано відповідний сертифікат.   

По-друге, це робота органів студентського самоврядування. Величезним 

недоліком була відсутність профспілкової студентської організації. За ніч 

студентська профспілка була створена. Усі документи оформлені. Залишилося 

довести справу до кінця: визначитися з системою оплати членських внесків. 

По-третє, це міжнародне співробітництво. Було представлено документи 

наукового стажування у Польщі (Луценко І. В.), в Угорщині (Коприва А. Т.), а 

також угоди про співробітництво. 

8. 23 жовтня 2020 р. в Закарпатській академії мистецтв було проведено 

обласний семінар з графіки для вчителів образотворчих відділів шкіл мистецтв 

області – «Карпатські контрасти». У семінарі було зареєстровано 58 викладачів 

образотворчого мистецтва 33 із ДШМ. Ректор Закарпатської академії мистецтв, 

професор Небесник І.І. привітав всіх присутніх, коротко розповів про історію 

http://www.strikeplagiarism.com/ua/


розвитку позашкільної художньої освіти Закарпаття та подальші перспективи 

співпраці. Такі семінари проводяться на базі Академії та Фахового коледжу 

мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ вже не вперше. Семінар було проведено з 

дотриманням норм карантину в групах до 20 чоловік в різних аудиторіях. Під час 

семінару викладачами Закарпатської академії мистецтв було проведено ряд 

цікавих майстер-класів та лекцій для викладачів шкіл мистецтв. 

Зокрема, цікава презентація книги «Графіка Закарпаття» – І.І. Небесник 

(мол.), лекція Л.Приймич та Л.Савко на тему: «Рисунок як основа 

образотворчого мистецтва». 

Майстер-класи провели викладачі: 

Ковач А. М. – Застосування воскової пастелі в поєднанні з аквареллю 

Беринець В. В. – Вільна графіка в техніці туш, перо. 

Дерда В. О. – Натюрморт в естампі: лінорит (графічна майстерня) 

Когутич В. І. – Міський пейзаж в акварелі 

Копанський Ю. Ю. – Акварельний натюрморт з фруктами та геометричним 

тілом 

Дерда О. Г. – Натюрморт в техніці монотипія (графічна майстерня) 

Також в рамках семінару було проведено конкурс з графіки для учнів шкіл 

мистецтв «Карпатські контрасти». 

 До конкурсу було представлено близько сотні робіт з 28 шкіл мистецтв 

області. Члени журі (Корж-Радько Л.А, Пилип Р.І., Волощук А.В., Кондратюк 

О.Є, Роман Е.О) провели клопітку роботу по відбору найкращих робіт учнів 

середньої та старшої вікової категорії. Роботи, згідно з положенням про конкурс, 

були поділеними за техніками у кожній віковій категорії. Переможці конкурсу 

«Карпатські контрасти» нагороджені відповідними дипломами та цінними 

призами, а викладачі – подяками та сертифікатами. Інші учасники отримали 

заохочувальні грамоти. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. У грудні 2020 року відкрилася міжнародна виставка молодіжної графіки 

«Ідентифікація» у Львівському Палаці мистецтв, організована за підтримки 

Українського культурного фонду. 

Виставка засвідчила розмаїття студентських робіт мистецьких шкіл 

України, Польщі та Словаччини. Свої надбання продемонстрували студенти 

трьох мистецьких вузів України – Української академії друкарства, Національної 

академії образотворчого мистецтва та архітектури в Києві, Закарпатської 

академії мистецтв. Закордонні учасники представлені Академією Образотворчих 

Мистецтв ім. Євгена Гепперта у Вроцлаві (Польща), Варшавською Академією 

образотворчих мистецтв (Польща) та Академією образотворчого мистецтва й 

дизайну в Братиславі 

(Словаччина). Закарпатську 

академію мистецтв 

представили студенти та 

нещодавні випускники 

кафедри образотворчого 

мистецтва: Есенова 

Олександра, Широніна 

Вікторія, Костів 

Іванна,  Бабіта Аліса, Бокоч 

Ангеліна та кафедри дизайну: 

Щербан Габріелла, 

Михайлова-Вашкович 

Катерина,  Задорожня 

Дарина, Ізай Ніколетта. 

 

 

 

 

 



10. Проєкт Відкритий офіс: «Створюємо Майбутнє Закарпатської області» 

ініційований обласною адміністрацією надає платформу для розвитку двох 

напрямків – великого консультативного центру та культурного простору. У 

рамках останнього – свої роботи презентували випускники та студенти ЗАМ. Це 

- живопис, скульптура та графіка. 

 

11. 4 березня 2020 року в лекційній залі Закарпатської академії мистецтв 

відбувся вечір, присвячений відзначенню 206-ої річниці від дня народження 

видатного українського поета, художника, пророка, генія нашого народу Тараса 

Григоровича Шевченка. 

Проректор Закарпатської академії мистецтв доцент Ребрик Наталія 

Йосифівна та завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва, доктор 

мистецтвознавства Приймич Михайло Васильович ознайомили присутніх з 

невідомими сторінками життя великого Кобзаря, його навчанням в мистецькій 

академії, початками та розквіту творчості письменника і живописця, нелегкими 

роками заслання, літературно-мистецькими напрямами його творчості – 

романтизмом, реалізмом, символізмом, провідними ідеями в картинах і поезіях. 

Федоранич Віра Юріївна та студенти Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ 

розповіли про історію виникнення «Кобзаря», кількість її перевидань, вплив 

цензури на кожну з низ, а також подали цікаву інформацію про художників-

оформлювачів Тарасової поезії. 

Продовженням заходу стало виразне декламування поезій Тараса Шевченка 

студентами нашого закладу. 

На завершення літературного вечора ректор Закарпатської академії 

мистецтв професор Небесник Іван Іванович наголосив на величезній ролі Тараса 

Шевченка в українській культурі, на його значенні у формуванні української 

літературної мови, закликав пам’ятати про вічні ідеї, покладені в основу 

творчості великого митця. 

 

 



12. Активною виставковою діяльністю протягом року займалися: 

Корж-Радько Л.А. (1 персональна; 2 обласні); 

Кондратюк О.Є. (1 обласна; 1 міжнародний симпозіум; 1 міська); 

Динник О.В. (1 обласна; 2 міжнародні) 

Коприва А. Т. (1 персональна; 3 міжнародні; 6 обласних; 2 міські) 

Манайло-Приходько В.І. (4 обласні) 

Дерда В.О. (1 міжнародна) 

Дерда О.Г. (1 обласна) 

Ковач А. М. (2 персональні, 2 міські) 

Луценко І. В. (2 міські, 1 міжнародний пленер) 

Ходанич М. П. (3 міські, 1 міжнародна) 

Сопко О. І. (3 міські, 1 міжнародна) 

Когутич В. І. (2 міжнародні, обласні, міські) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фінансове забезпечення діяльності 

Закарпатська академія мистецтв для здійснення своїх повноважень у   

сфері надання освітніх послуг отримувала  бюджетне фінансування, а також 

кошти у вигляді плати за  надані послуги  та за іншими джерелами власних 

надходжень. 

       Бюджетне фінансування  заклад отримував за кодом програмної 

класифікації видатків та кредитування  державного бюджету:  

          - КПКВ 3801160  «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва 

закладами фахової передвищої та вищої освіти». 

Виконання кошторису доходів  і  видатків за 2020 складає:  

По загальному фонду : 

По програмі 3801160  затверджено кошторисом на звітній рік (зі змінами ) 

та відповідно  використано  

– 21 189 800,00грн., в тому числі   по академії  -  асигнувань  в сумі 10 

009  400,00грн.   та по коледжу – 11 180 400,00грн. 

Питома вага видатків  - це заробітна плата та відповідно нарахування 

єдиного соціального внеску  на фонд заробітної плати , так на виплату  заробітної 

плати  використано коштів в цілому   по закладі   – 15 363 200,00грн., в тому числі   

по академії  в сумі 7 107 700,00грн.   та по коледжу – 8 255 500,00грн. 

Перераховано єдиного соціального внеску  на фонд заробітної плати  на загальну 

суму 3 338651грн.  

Протягом 2020 року використано коштів загального фонду на виплату 

академічний стипендій студентам та інших соціальних виплат  на загальну суму 

– 1 523 400,00грн.,  з яких  стипендій  -   по академії  в сумі  871 504,00грн.   та 

по коледжу – 593 916,00грн. 

Протягом 2020 року використано коштів загального фонду на оплату 

комунальних  послуг в сумі   788 275,00грн. та придбано  матеріальних цінностей 

на загальну суму 54 321,00грн.  

 



 

 


