
Витяг з протоколу № 10   засідання кафедри ДМ  від  17.12. 2021 р. 

ПРИСУТНІ: 

Дутка Вікторія Валеріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

заступник директора з навчальної роботи; 

Юрчишин Галина Миколаївна – кандидат архітектури, професор, 

директор КІПДМ ЛНАМ; 

Книш Богдана Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, зав. 

кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук; 

Молинь Валентина Дмитрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, зав. 

кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін; 

 Дутка Василь Якович – доцент кафедри образотворчого мистецтва та 

академічних дисциплін;  

 Пліхтяк Василь Миколайович – старший викладач кафедри декоративно-

прикладного мистецтва; 

Кушнір Олександра Володимирівна – кандидат мистецтвознавства,  

доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва; 

Гаркус Олег Зіновійович – старший викладач кафедри декоративно-

прикладного мистецтва 

Вах Іван Станіславович – кандидат географічних наук, доцент; 

 Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент кафедри дизайну; 

Попенюк Володимир Миколайович – кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри декоративного мистецтва;  

Борук Галина Юріївна – секретар кафедри ДМ. 

 

Порядок денний: 

2. Відбір наукових робіт студентів для участі у II турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. БРЕЗІНА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ.  

Тема: Металеві прикраси періоду Київської Русі в археологічних знахідках на 

території Тернопільської області. 

2. ВАЦИК ЗОРЕСЛАВА ІВАНІВНА. 

Тема: Декоративне панно «Життя пташки» на основі досліджень  сюжетних 

композицій  косівської мальованої кераміки. 

3. БЛИЗНЮК АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА.  

Тема: Ансамбль ваз «Поміж трав» на основі дослідження рослинної 

орнаментики косівської мальованої кераміки XIX–XXІ століття. 

4. СЕНЧУК ГАЛИНА СТЕПАНІВНА. 

Тема: Ансамбль шкіряних виробів за дослідженнями художньо-технологічних 

особливостей взуття Галичини ХVІІІ-ХХ століття. 

5. ПАНЬКІВ МАКСИМ МИРОСЛАВОВИЧ.  



Тема: Застосування технології доповненої реальності у навчально-розвиваючій 

літературі для дітей. 

6. ЗІНЧУК АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА.  

Тема: Стилістичні особливості графіки  у проектуванні настільних ігор для 

дітей середнього шкільного віку. 

7. РАХИНСЬКА ВЕРОНІКА ВАСИЛІВНА. 

Тема: Дерев’яні освітлювальні прилади «Шелести»: інтерпретація традицій 

гуцульського металірства.  

8. БОГДАНЕЦЬ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА.  

Тема: Ікона «Покрова Пресвятої Богородиці» за дослідженням іконографічного 

сюжету у мистецтві Галичини першої половини XX століття. 

9. ЯСІНСЬКА АННА РОМАНІВНА. 

Тема: Народна дрібно-взірцева тканина Косівщини ХХ-ХХІ століття: традиції 

та сучасні форми побутування. 

10. ЮРНЮК МАР’ЯНА ВІТАЛІЇВНА.  

Тема: Колекція одягових тканин за мотивами головних уборів народного строю 

Косівщини ХІХ-ХХ ст. 

11. ШЕРЕМЕТА МАРГАРИТА ЄВГЕНІЇВНА.  

Тема: Колекція жіночого вбрання за мотивами солярних символів у 

традиційному українському строї. 

12. ПІДГУРСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ. 

Тема: Ковані та литі освітлювальні прилади на теренах Прикарпаття. Типологія 

та стилістика особливостей в сучасному інтер’єрі. 

13. ТУКАЛО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ. 

Тема: Ансамбль ювелірних виробів за мотивами творчості Олега Гаркуса. 

 

УХВАЛИЛИ:  Розглянувши наукові роботи студентів, члени конкурсної 

комісії: проф. Юрчишин Г. М., проф. кафедри ДМ Дутка В. В., доц. Нісевич С. 

І., відібрали роботи Вацик З. «Декоративне панно «Життя пташки» на основі 

досліджень  сюжетних композицій  косівської мальованої кераміки», Близнюк 

А. «Ансамбль ваз «Поміж трав» на основі дослідження рослинної орнаментики 

косівської мальованої кераміки XIX–XXІ століття», Богданець О. «Ікона 

«Покрова Пресвятої Богородиці» за дослідженням іконографічного сюжету у 

мистецтві Галичини першої половини XX століття», Рахинської В. «Дерев’яні 

освітлювальні прилади «Шелести»: інтерпретація традицій гуцульського 

металірства», Брезіни А. «Металеві прикраси періоду Київської Русі в 

археологічних знахідках на території Тернопільської області», Сенчук Г. 

«Ансамбль шкіряних виробів за дослідженнями художньо-технологічних 

особливостей взуття Галичини ХVІІІ-ХХ століття», Паньківа М. «Застосування 

технології доповненої реальності у навчально-розвиваючій літературі для 

дітей» для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт. 

 

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

 

Секретар __________________Борук Г. Ю. 

 


