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Ректор 
Закарпатської академії мистецтв 

 
_________________проф. І. І. Небесник  

 
28 грудня 2020 р. 

 

 

ПЛАН 

НАУКОВОЇ РОБОТИ 

Закарпатської академії мистецтв  

у 2021 році 
 

Закарпатська академія мистецтв створена Наказом Міністерства осві-

ти і науки України від 13 квітня 2016 р. № 424 шляхом перейменування За-

карпатського художнього інституту зі зміною типу навчального закладу, 

враховуючи звернення до міністерства самого інституту,  а також 

клопотання Закарпатської ОДА за підписом Г. Г. Москаля та депутатів 

Верховної Ради В. В. Лунченка і Л. М. Гриневич. Створення вищого мисте-

цького навчального закладу на Закарпатті стало логічним завершенням 

процесу розвитку закарпатської художньої школи та мистецької освіти в 

краї. У навчальній діяльності заклад працює за напрямком 02 Мистецтво і 

має спеціалізації: 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація».  

Основна увага в академії протягом її діяльності спрямована на форму-

вання якісного кадрового потенціалу. З цією метою обрано два головні на-

прямки роботи: залучення кращих представників НСХУ, які підсилили 

практичну підготовку з фахових дисциплін, та підтримку наукової діяль-

ності молодих вчених з метою підвищення теоретичної підготовки науко-

во-педагогічного складу. Протягом останніх років захищені на кафедрах 

чотири кандидатські та одна докторська дисертації. У 2019-2020 н. р. при 

кількості штатних працівників 43 чисельність в академії працює дійсних 

членів НАН України ‒ 2 і НАМ України – 1, НАМ Угорщини – 1; професорів, 
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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. Ер-

делі – 21, членів ЗО НСХУ – 26, навчається в докторантурі – 1; навчається в 

аспірантурі – 4; закінчили аспірантуру і готують роботу до захисту роботи 

– 3. Дані засвідчують науково-педагогічні потенції Академії та її здатність 

розвивати всі вектори сучасної мистецької науки. Оскільки державного 

фінансування наукових фундаментальних чи прикладних досліджень 

немає, на кафедрах проводиться подальша робота над науковими темами 

за рахунок робочого часу: 

кафедра культури та соціально-гуманітарних дисциплін – «Ен-

циклопедія мистецтва Закарпаття»; «Полікультурні компетентності при 

викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін у мистецькому закладі 

вищої освіти»; 

кафедра дизайну – «Шляхи формування графіки на Закарпатті»;  

кафедра комп’ютерних технологій та web-дизайну – «Розробка 

елементів інноваційного дизайну засобами оптичної нанолітографії»; 

кафедра образотворчого мистецтва – «Народний костюм та 

вишивка угорців Закарпаття. Історико-мистецтвознавчий аспект»; 

«Образотворче мистецтво Закарпаття у персоналіях»; 

кафедра декоративно-прикладного мистецтва – «Закарпатське 

декоративно-прикладне мистецтво і український контекст»; «Розвиток 

художнього дерева Закарпаття: регіональні особливості в українському та 

загальноєвропейському контексті». 

Продовжується співпраця Закарпатської академії мистецтв зі словаць-

кими мистецькими та освітніми установами, зокрема, із Замплінським ос-

вітнім центром, який знаходиться у м. Михайлівці, галереєю «Галант» у м. 

Собранце, Музеєм української культури у м. Скидник, з Об’єднанням на-
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родних майстрів у Брекові, з Повітовим музеєм в Сату Маре (Румунія), з 

Фондом Гортобадського пренеру та Спеціалізованою школою мистецтв ім. 

Коша Кароя в м. Дебрецен (Угорщина), з кафедрою образотворчого вихо-

вання Пряшівського університету. 

Передбачається подальша співпраця з Закарпатською ОДА, зокрема, 

щодо проведення Міжнародних наукових конференцій, Всеукраїнської нау-

ково-практичної студентської конференції, проведенні всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, Обласного конкурсу з графіки «Карпатські 

контрасти», а також щодо видання підготованих до друку напрацювань. 

Науковці ЗАМ допомагають Департаменту освіти і науки Закарпатської 

ОДА в аналізі й рецензуванні методичних розробок вчителів мистецьких 

шкіл, що сприяє поліпшенню якості викладання образотворчого 

мистецтва в школах області. Надалі проводять роботу з Управлінням куль-

тури Закарпатської ОДА з метою укладення договорів із музеями області 

як базами практик для студентів академії.  

У 2020 році завершено роботу і підготовлено до друку «Звід пам’яток 

Закарпатської  області», у підготовці гасел якого брали участь науковці 

ЗАМ – Микола Мушинка, Михайло Приймич, Михайло Сирохман, Іван 

Міськов, видання якого буде здійснене 2021 року. У 2021 р. передбачається 

віддрукувати колективну монографію «Мистецтво Закарпаття кінця XVIII – 

першої половини XIX ст. в контексті становлення національної свідомості 

українського населення». 

У 2021 році передбачається проведення науково-практичних кон-

ференцій: міжнародної – «Ерделівські читання-2021» (під гаслом ювілею А. 

Ерделі); «Йосип Бокшай: митець і педагог»; «Антон Кашшай: до 100-річчя 

від дня народження»; міжнародного круглого столу, присвяченого 85-

річчю професора, академіка Мушинки М. І.; VІІ Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції «Мистецтво ХХ-ХХІ століть: проблеми, 

постаті, перспективи»; студентської виставки «Травневі блукання».  
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№ 

п/п 

Назва роботи Час виконання 

 

1. Продовжити роботу над загальноакадемічною темою «Енциклопедія мистецтва 
Закарпаття». Здійснити реєстрацію теми в УкрІНТЕІ. 

Протягом року 

 

2. Продовження наукової роботи на кафедрах у межах робочого часу: 

кафедра культури та соціально-гуманітарних дисциплін – «Енциклопедія 
мистецтва Закарпаття»; «Полікультурні компетентності при викладанні суспільно-
гуманітарних дисциплін у мистецькому закладі вищої освіти» 

кафедра дизайну – «Витоки та етапи розвитку дизайну на Закарпатті у ХХ – ХХІ ст.»; 
«Шляхи формування графіки на Закарпатті»; 

кафедра комп’ютерних технологій та web-дизайну – «Розробка елементів 
інноваційного дизайну засобами оптичної нанолітографії»;  

кафедра рисунку – «Графічні засоби та їх застосування у формуванні образотвор-
чості в навчальній дисципліні “Рисунок”»; 

кафедра образотворчого мистецтва – «Народний костюм та вишивка угорців За-
карпаття. Історико-мистецтвознавчий аспект»; «Образотворче мистецтво Закарпаття у 
персоналіях»; 

кафедра декоративно-прикладного мистецтва – «Закарпатське декоративно-
прикладне мистецтво і український контекст»; «Розвиток художнього дерева 
Закарпаття: регіональні особливості в українському та загальноєвропейському 
контексті». 

Здійснити реєстрацію тем в УкрІНТЕІ. 

 

Протягом року 

 

 

3. Моніторинг результатів наукової роботи викладачів академії за навчальний рік, 
визначення рейтингу викладачів за кафедрами 

Січень 

Червень 
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4. Вдосконалення системи планування та форм звітності наукової роботи викладачів 
академії 

Січень 

Червень 

5. Організація роботи щодо створення Асоціації мистецьких вузів України. Січень-лютий 

6. Організація, контроль та забезпечення виконання графіка стажування та підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників академії із врахуванням 
вимог МОН і МКІП України 

 

Жовтень 

7. Формування пакету документів для відкриття одноразової аспірантури за державним 
замовленням на 2021-2022 навчальний рік 

Вересень 

8. Формування пакету документів для внесення «Вісника ЗАМ» до Переліку фахових 
видань України  

Вересень 

9. Аналіз творчої діяльності викладачів та студентів Січень, грудень 

10. Підготовка звітів факультету та кафедр за 2021 рік Січень, грудень 

11. Підготовка річного звіту з наукової роботи ЗАМ для МКІП України Грудень, січень 

12. Підготовка показників наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ за 2020-2021 рр. 
для МКІП України 

Грудень, січень 

13. Упорядкування та видання «Вісника ЗАМ №14, 15». Протягом року 

14. Робота з молодими науковцями ЗАМ. Протягом року 

15. Робота за окремим планом зі студентським науковим товариством. Протягом року 

16. Підготовка студентських доповідей та проектів до участі в різноманітних конкурсах.  Протягом року 

17. Робота у фондах Національного архіву в Закарпатській області, виставкова та наукова 
діяльність науково-педагогічного складу ЗАМ. 

Протягом року 

18. Підготовка та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Антон Лютий 
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Кашшай: до 100-річчя від дня народження» 

19. Підготовка та проведення міжнародного круглого столу, присвяченого 85-річчю 
професора, академіка Мушинки М. І. 

Березень 

 Підготовка та проведення VІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної 
конференції «Мистецтво ХХ – ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи» 

Березень-квітень 

20. Підготовка та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські 
читання-2021» 

Квітень-травень 

21. Організація та проведення студентської виставки «Травневі блукання».  Травень 

22. Підготовка та відзначення Дня науки – 2021 Травень 

23. Продовжити видання студентських наукових записок. Травень-червень 

24. Опрацювання матеріалів Міжнародних та Всеукраїнської конференцій. Травень-червень 

25. Підготовка та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Йосип 
Бокшай: митець і педагог». 

Вересень-жовтень 

26. Проведення звітів про наукову роботу на факультетах та кафедрах. Травень, 

Грудень 

27. Контроль за виконанням наукових планів факультетами та кафедрами. Щомісяця 

28. Координація співпраці навчально-наукового відділу з бібліотекою академії. Протягом року. 
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ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ 

НА 2021 РІК 
 

№ 
З/П 

ЗАХОДИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ЧИТАННЯ 

1.  Міжнародна науково-практична конференція «Антон 
Кашшай: до 100-річчя від дня народження» 

23-25 лютого І. І. Небесник,  
Н. Й. Ребрик,  
А. М. Бокшан 
В. В. Бунда,  
Л. А. Корж-Радько 

2.  Міжнародний круглий стіл, присвячений 85-річчю 
академіка Мушинки М. І. 

10-12 березня І. І. Небесник,  
Н. Й. Ребрик,  
А. М. Бокшан 
В. В. Бунда,  
Л. А. Корж-Радько, 

3.  Міжнародна науково-практична конференція «Ерде-
лівські читання-2021» 

12-14 травня І. І. Небесник,  
Н. Й. Ребрик,  
М. Ю. Кіяк,  
В. В. Бунда,  
Л. А. Корж-Радько 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Йосип 
Бокшай: митець і педагог». 

 І. І. Небесник,  
Н. Й. Ребрик,  
А. М. Бокшан 
В. В. Бунда,  
Л. А. Корж-Радько 
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5.  Кафедральні підсумкові конференції: 
– Художня освіта Закарпаття в контексті 
європейської художньої освіти; 
– Особливості графічного дизайну закарпатських ви-
дань;  
– Розробка технології отримання та дослідження 
властивостей гібридних об’єктів нанодизайну; 
– Мистецтвознавче дослідження для проведення рес-
тавраційних робіт з відновлення настінних розписів 
Хрестовоздвиженського кафедрального собору в Уж-
городі; 
– Закарпатське декоративно-прикладне мистецтво і 
український контекст. 

Квітень-травень  
кафедра культури та со-
ціально-гуманітарних 
дисциплін 
кафедра дизайну 
кафедра комп’ютених те-
хнологій та web-дизайну 
кафедра образотворчо-
го мистецтва 
 
кафедра декоративно-
прикладного мистецтва 

6. Академічний турнір «Команда інтелектуал – 2021 
року» (в рамках тижня науки) 

Травень Н. Й. Ребрик  
К. Фільченко  

7. Обласний конкурс з графіки «Карпатські контрасти» Листопад І. І. Небесник, 
Корж-Радько Л. А. 
М. І. Софілканич 

8. Обласна нарада-семінар  викладачів відділів образо-
творчого мистецтва художніх шкіл Закарпатської об-
ласті: «Академічна підготовка з фахових дисциплін» 

Квітень Ректорат,  
факультети 

7. Серія педагогіко-методологічних семінарів кафедр Протягом року Завідувачі кафедр 
 

ІІ. ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТЕМ 
 

1.  І. Енциклопедія мистецтв Закарпаття  
ІІ. Полікультурні компетентності при викладанні 
суспільно-гуманітарних дисциплін у мистецькому 
закладі вищої освіти 

Протягом року кафедра культури та со-
ціально-гуманітарних 
дисциплін 
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2. І. Витоки та етапи розвитку дизайну на Закарпатті у 
ХХ – ХХІ ст. 
ІІ. Шляхи формування графіки на Закарпатті 

Протягом року кафедра дизайну 

3.  Розробка елементів інноваційного дизайну засобами 
оптичної нанолітографії  

Протягом року кафедра комп’ютерних те-
хнологій та web-дизайну 

4. І. Народний костюм та вишивка угорців Закарпаття. 
Історико-мистецтвознавчий аспект;  
ІІ. Образотворче мистецтво Закарпаття у персоналіях 

Протягом року кафедра образотворчого 
мистецтва 

5. І. Закарпатське декоративно-прикладне мистецтво і 
український контекст;  
ІІ. Розвиток художнього дерева Закарпаття: регіо-
нальні особливості в українському та загальноєвро-
пейському контексті 

Протягом року кафедра декоративно-
прикладного мистецтва 

6. Графічні засоби та їх застосування у формуванні 
образотворчості в навчальній дисципліні «Рисунок»; 

Протягом року кафедра рисунку 

7. Робота у фондах Національного архіву в Закарпатсь-
кій області, Закарпатського обласного краєзнавчого 
музею тощо, бібліотек області. 

Протягом року Викладачі академії 

8.  Співраця з Бібліотечними фондами Пряшівського 
університету, Слов’янською бібліотекою в Празі. 

Протягом року Викладачі академії 

ІІІ. РОБОТА З МОЛОДИМИ НАУКОВЦЯМИ 

1. Робота з молодими науковцями ЗАМ. Протягом року Н. Й. Ребрик, завкафедр, 
Гаврош О. І. 

2. Робота зі студентським науковим товариством. Протягом року Н. Й. Ребрик, завкафедр, 
Фільченко К., Ковач А. 

3.  Підготовка студентських доповідей та проектів до 
участі в різноманітних конкурсах. 

Протягом року Н. Й. Ребрик, завкафедр, 
О. І. Гаврош, Небесник І. І. 

4. Підготовка та участь у Всеукраїнських студентських Протягом року А. М. Бокшан, 
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олімпіадах та конкурсах.  завкафедр,  
Фільченко К.,  
Бунда В. В.,  
Корж-Радько Л. А. 

5.  Підготовка та проведення VІІ Всеукраїнської студент-
ської науково-практичної конференції «Мистецтво ХХ 
– ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи» 

Протягом року Н. Й. Ребрик, завкафедр, 
О. І. Гаврош,  
Фільченко К. 

7.  Організація та проведення студентської виставки 
«Травневі блукання». 

Протягом року Н. Й. Ребрик, О. О. Фе-
дор, Р. І. Пилип, М. П. Хо-
данич, О. В. Кофель 

  
 
 
 
Проректор з наукової роботи                                                                                                                                             Н. Й. Ребрик 
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