
ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДМ НА 2020-2021 н.р.  

 

План навчально-методичної  роботи кафедри ДМ на 2020-2021 н.р. 

 

№ Назва виду роботи Відповідальний Термін 

виконання 

Примітка 

1 Доповнити та перевидати навчально-

методичний посібник «In the World of 

20th century Art» для дистанційного 

навчання студентів I курсу ОС 

«Магістр»  

Нісевич С.І. Червень, 

2021 

 

 Підготувати методичні матеріали 

(вправи, тести, діалоги, відео тощо) 

до практичних занять з іноземної 

мови за професійним спрямуванням 

для студентів III–IV курсів ОС 

«Бакалавр» та I курсу ОС «Магістр».  

Протягом 

року 

 

 Створити тести за допомогою 

GOOGLE FORMS для модульного 

контролю знань студентів з 

дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» 

Грудень, 

2020 

 

2 Пройти міжнародне стажування для 

освітян та науковців на базі 

Варнанського Університету 

Менеджменту (м. Варна, Болгарія) 

Білий В.Д. Вересень   

 Методичні рекомендації для 

студентів І курсу ОС «Магістр» з 

живопису на тему: «Живопис 

оголеної фігури з драперією» 

Лютий, 2021  

3 Розробити робочі програми 

навчальних дисциплін «Основи 

наукових досліджень», «Індустрія 

моди і маркетинг», «Інтелектуальна 

власність», «Реклама і маркетинг у 

галузі мистецтва і культури» та 

«Проектна графіка» 

Юрчишин Ю.Б. І семестр 

2020-2021 

н.р.  

 

 Підготувати методичне забезпечення 

уроків. 

Протягом 

року  

 

 Розробити тести з дисциплін 

«Методика викладання 

спецдисциплін», «Основи наукових 

досліджень», «Інтелектуальна 

власність» 

І семестр 

2020-2021 

н.р.  

 

 Скласти конспекти лекцій з 

навчальних дисциплін 

Протягом 

року  

 

4 Участь у роботі методичної комісії 

інституту 

Стеф’юк Р.Г. Протягом 

року 

 

 Підготовка методичних рекомендацій 

для самостійної роботи студентів ОС 

«Магістр» 

Протягом 

року 

 



 Підготовка студентських виставок 

(персональні виставки, пленер) 

Протягом 

року 

 

 Участь у ІІІ всеукраїнській виставці 

ДПМ «Від Землі до Сонця» 

Жовтень, 

2020 р.  

 

 Проведення районного конкурсу 

народних ремесел серед учнів ліцеїв 

ІІ семестр  

 Участь та реалізація мистецьких 

акцій (зустрічі з майстрами, пленери, 

конкурси) 

Протягом 

року 

 

 Затвердження  положень про 

дистанційне навчання та про 

самостійну роботу студентів 

фахового коледжу.  

Вересень 

2020 

 

5 Укладання конспекту лекцій з 

дисципліни «Методика підготовки 

магістерської роботи» 

Попенюк В.М.  Протягом 

навчального 

року 

 

 Проходження стажування   Вересень, 

2020 р.  

 

 

План науково-дослідної та творчої роботи кафедри ДМ на 2020-2021 н.р. 

№ Назва виду роботи Відповідальний Термін 

виконання 

Примітка 

1 У співавторстві з кандидатом 

мистецтвознавства Р.Г. Стеф’юком 

публікація у науковому віснику 

статті «Деревяне різьблення 

Гуцульщини: осередки збереження 

та розвитку традицій».  

Бзунько С.В. Серпень, 

2020  

 

2 Опублікувати статтю «Women-artists 

in the British and Ukrainian literatures 

at the turn of the 19th – 20th century: D. 

H. Lawrence’s Women in Love and 

O. Kobylianska’s Valse Mélancolique» 

у виданні (Journal of History Culture 

and Art Research (ISSN: 2147-0626)), 

що входить до наукометричної бази 

Web of Science. 

Нісевич С.І. Жовтень, 

2020  

 

 Взяти участь (дистанційно) у 

міжнародній науково-практичній 

конференції «Paradigmatic View on 

the Concept of World Science» у 

Торонто (Канада) й опублікувати 

тези «The Role of Artists Images in 

Ukrainian and British Literary 

Modernism» 

Серпень, 

2020 

 

3 Стаття «До історії Косівського 

осередку різьбярства: основні 

тенденції «Сторінки історії»». (Web 

of Science) 

Білий В.Д. Травень, 

2021 

 

 Стаття «Елементи живопису у 

творах майстрів художнього дерева 

Травень, 

2021 

 



Косівського осередку середини ХХ – 

початку ХХІ століття. Arta (Scopus) 

Молдова або Rusun (Scopus) 

Молдова 

 Отримати сертифікат відповідно до 

загально-європейської рекомендації 

з мовної освіти (на рівні не нижче 

В2) з англійської мови 

Вересень, 

2020 

 

 Публікація статті «Пошук нових 

засобів художньої виразності у 

творах сучасних косівських 

різьбярів». Журнал «Арт дизайн» 

Квітень, 

2021 

 

4 Стаття «Металеві кіоти на 

Гуцульщині як сакрально-

літургійний центр вівтаря»; 

Стаття «Стилістика металевих кіотів 

на Гуцульщині кінця ХІХ- початку 

ХХ ст.» 

Попенюк В.М. Червень, 

2021 

 

5 Опублікувати наукову статтю у 

міжнародному виданні за темою 

дослідження. 

Юрчишин 

Ю.Б. 

  

 Опублікувати наукові статті у 

виданнях рекомендованих ВАК за 

темою наукового дослідження. 

  

 Прийняти участь у науково-

практичних конференціях 

  

 Захистити дисертацію для здобуття 

наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства 

  

6 Взяти участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях 

(Oxford, Uhited Kindom, USA, 

Houston).. Всеукраїнська 

конференція «Декоративно-

ужиткове мистецтво Вижниччини» 

Стеф’юк Р.Г. Серпень, 

2020 

Жовтень, 

2020  

 

 Підготувати спільні статті з 

магістрами у фахових виданнях 

Протягом 

року 

 

 Написати відгуки на автореферати 

дисертацій (Попенюк Ю.А., 

Гаврилюк Р.М.) 

Вересень, 

2020 

 

 Керівництво науковими роботами 

студентів І курсу ОС «Магістр» 

Протягом 

року 

 

 Пройти міжнародне дистанційне 

стажування Varna University of 

Management  

Вересень, 

2020 

 

 Підготувати статтю на тему 

«Рисунок в системі професійної 

підготовки студентів мистецьких 

вузів» 

Протягом 

року  

 

 

 

 



План організаційно-методичної роботи кафедри ДМ на 2020-2021 н.р. 

 

№ Назва виду роботи Відповідальний Термін 

виконання 

Примітка 

1 Організувати і провести студентську 

науково-практичну конференцію 

«Проблеми декоративного мистецтва 

Гуцульщини: традиції та сучасність». 

Нісевич С.І. Протягом 

року 

 

 Взяти участь у підготовці 

презентаційного матеріалу КІПДМ 

ЛНАМ з профорієнтаційною метою 

Грудень, 

2020 

 

 Виконувати обов’язки завідувача 

кафедри декоративного мистецтва 

Протягом 

року 

 

 Виконувати обов’язки куратора 

студентів 3-го курсу (ХМ, ХВД, ХК, 

МДЖ). 

Протягом 

року 

 

 Брати участь в роботі Вченої ради 

КІПДМ ЛНАМ 

Протягом 

року 

 

 Брати участь в роботі навчально-

методичної комісії КІПДМ ЛНАМ 

Протягом 

року 

 

2 Участь у засіданнях кафедри Білий В.Д. Протягом 

року 

 

 Допомога в організації виставкової 

діяльності студентів та викладачів 

Протягом 

року 

 

 Поповнення методичного фонду 

кафедри кращими рисунками і 

живописами студентських робіт.  

Протягом 

року 

 

 Підсумковий контроль організаційної 

роботи 

Травень, 

2021 

 

3 Організувати допомогу студентам у 

виконанні завдань 

Юрчишин 

Ю.Б. 

Протягом 

року 

 

 Допомогти студентам в підготовці 

рефератів, презентацій, доповідей. 

Протягом 

року 

 

 Проводити поточний та підсумковий 

контроль. 

Протягом 

року 

 

4 Організація проходження стажування 

викладачів коледжу 

Стеф’юк Р.Г. Протягом 

року 

 

 Організація та проведення обласних 

методоб’єднань та семінарів 

ІІ семестр  

 Організація профорієнтаційної роботи 

навчального закладу, робота 

підготовчих курсівдля абітурієнтів 

Протягом 

року 

 

 Організація роботи атестаційної 

комісії фахового коледжу 

Протягом 

року 

 

 Організація роботи студентського 

самоврядування коледжу, участь у 

виховній роботі студентів 

 

Протягом 

року 

 



5 Ознайомлення з творчістю, 

проведення зустрічей студентів ОС 

«Магістр» із провідними митцями 

художнього різьблення Івано-

Франківщини.  

Бзунько С.В. Протягом 

року 

 

 

План виховної роботи кафедри ДМ на 2020-2021 н.р. 

 

№ Назва виду роботи Відповідальний Термін 

виконання 

Примітка 

1 Реалізовувати виховну мету на 

заняттях іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

Нісевич С.І. Протягом 

року 

 

 Проводити виховні бесіди зі 

студентами 3-го курсу (ХМ, ХВД, 

ХК, МДЖ). 

 

Протягом 

року 

 

 Підтримувати зв’язок з батьками і 

кураторами студентів. 

Протягом 

року 

 

2 Проводити зі студентами 

роз’яснювальну роботу щодо обраної 

ними професії та ролі образотворчого 

мистецтв у формуванні художника 

Білий В.Д. Протягом 

року 

 

 Участь в Обласній виставці 

присвяченій до Великодніх свят. 

Картина «Писанкові символи» 

2021  

3 Зреалізувати виховну мету на уроках, 

які будуть проводтится викладачем. 

Юрчишин 

Ю.Б. 

Протягом 

року 

 

 Організувати співпрацю з кураторами 

груп.  

Протягом 

року 

 

 Провести конторль відвідувань занять 

та успішності студентів.  

Протягом 

року 

 

 

План громадської  роботи кафедри ДМ на 2020-2021 н.р. 

 

№ Назва виду роботи Відповідальний Термін 

виконання 

Примітка 

1 Перекладати анотації, резюме до 

наукових праць викладачів КІПДМ 

ЛНАМ англійською мовою 

Нісевич С.І. Протягом 

року 

 

 Профорієнтаційна робота з метою 

залучення абітурієнтів на 2021-2022 

н.р. в ЗОШ с. Чернятин, 

Городенківського району.  

Білий В.Д. Листопад,  

2020 

 

 Профорієнтаційна робота в художній 

школі м. Волочиськ Хмельницької 

обл. 

Листопад, 

2020 

 

 Профорієнтаційна робота в художній 

школі м. Горденка, Івано-

Франківської обл. з метою залучення 

абітурієнтів в КІПДМ  

 

Січень,  2021  



2 Підготувати інформаційний матеріал 

про мистецтво Гуцульщини для 

розповсюдження у соціальних 

мережах 

Юрчишин 

Ю.Б. 

Протягом 

року 

 

 

 

В.о. зав. кафедри ДМ _______________Нісевич С.І.   

 

Секретар_______________Борук Г.Ю. 

 

 

 


