
ПРОТОКОЛ №10
ЗАС1ДАННЯ КАФЕДРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, 

МУЗИКОЗНАВСТВА ТА КУЛЬТУРОЛОГИ
22 квггня 2021 РОКУ

ПРИСУТН1: Зав’ялова О. К., доктор мист., професор, зав. кафедри; 
Гончаренко О.В., ст. викладач, секретар кафедри; Енська О.Ю., канд. мист., 
доцент; Брижаченко Н. С., канд. мист., доцент; Никифоров А.М., канд. пед. 
наук, ст. викладач; Будянський Д.В., канд. пед. наук, доцент; Коваленко О. В., 
канд. пед. наук, ст. викладач; Зленко Н. М., канд. фшософських наук, доцент; 
Кохан Н.М., канд. мистецтвознавства, доцент; Гулей О. В., заслужений майстер 
народно! творчост1 УкраТни, ст. викладач; Жулшський М.В., заслужений д1яч 
мистецтв УкраТни, ст. викладач; Швачунов 1.Ю., заслужений художник 
Укра'Тни, викладач; Капран О.В., ст. викладач; Чаршова Л. А., викладач.

В1ДСУТН1: Спик Л.I., канд. ютор. наук, доцент; Садовський О. В., 
народний художник УкраТни, доцент.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про шдготовку IV м1жнародно! науково -  практично!' конференцп 
«Функцн дизайну в сучасному с в т » .

2. Про шдготовку 1 проведения дня вщкритих дверей НН1 культури 1 
мистецтв.

3. Профор1ентацшна робота кафедри образотворчого мистецтва, 
музикознавства та культурологи.

4. Про шдготовку та проведения ушверситетських наукових конференции 
серед студент1в.

5. Передзахист дипломних проекЛв студенЛв IV курсу спец1альност1 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставращя.

6. Зв1ти асшранЛв першого року навчання.
7. Рекомендащя до друку метод, розробки Н.С. Брижаченко.
8. Рекомендащя до затвердження на ВР ушверситету ОНП спец.025 Музичне 

мистецтво третього (науково-осв1тнього) р1вня вищо'Т осв1ти (2021).

1. СЛУХАЛИ: Про шдготовку IV м1жнародноТ науково-практично'Т
конференцй' «Функцн дизайну в сучасному с в т » .
ВИСТУПИЛИ: ст. викл. Н.М.Кохан, яка доповша про стан пщготовки до 
конференцп, повщомила, що спробувала узгодити дату 1 мТсце проведения 31 
сп1ворган1заторами (Р.Мшенкова, СумДУ; В. Кутателадзе, ХДАК), як варТант 
запропоновано 27-28 або 28-29 квггня, ауд. 111 або конференцзал СумДПУ; 
також 1нформувала, що вже складено ор1ентовний список учасник1в та 
потенцшних допов1дач1в пленарного зас1дання, а також висловила побажання



що (до актившшоУ участ1 ус1х викладач1в кафедри, в т.ч. як слухач1в, 1 
можливого залучення студенпв.
УХВАЛИЛИ: взяти шформащю до вщома, продовжити роботу з остаточного 
укладання программ, до кшця тижня уточнити дату 1 мюце проведения конференци; 
оргашзувати анонсування заходу у соцмережах, поширити шформащю серед 
студенпв спещальносп ОТМ для залучення IX як слухач1в у формат! онлайн.

2. СЛУХАЛИ: Про пщготовку 1 проведения дня вщкритих дверей НН1 
культури 1 мистецтв, що вщбудеться 24 кв1тня 2021 р.
ВИСТУПИЛИ: проф. О.К.Зав’ялова, зав. кафедри, яка прошформувала про 
заплановаш виступи викладач1в кафедри вщ секцш: Л.1. Спик та Н.М. Зленко 
вщ культуролопв, запропонувала обрати виступаючих вщ секцп ОТМ, 
наголосивши, що необхщно володНи шформащею про цьогор1чш правила 
вступу, презентувати спещал1зацп тощо.
Викладач1 секцп ОТМ обговорили м1ж собою питания, як1 необхщно донести 
до вщома аб1тур1ент1в, а саме: специфшу 1 тонкощ1 спещал1зацш, вступн1 
вимоги до проходження фахового випробування тощо.
УХВАЛИЛИ: доручити пщготовку доповщей та вщповщей на запитання 
аб1тур1ент1в Л.1. Спик та Н.М. Зленко вщ секцп культурологи та 
М.В.Жулшського вщ секцп ОТМ.

3. СЛУХАЛИ: Про профор1ентацшну роботу кафедри.
ВИСТУПИЛИ: ст. викл. О.В. Гулей, яка доповша, що на сьогодшшнш день 
всього подано у списку 27 аб1тур1ент1в, 13 яких на бакалаврат 22 особи, з яких 
семеро на скорочений терм1н; трое на мапстратуру спец1альност1 023.
Н.М. Кохан повщомила, що роз1слано об’яви 13 запрошенням на навчання та 
на день вщкритих дверей у м. Гадяч, Конотоп.
О.Ю. Енська роз1слала шформащю у музичш школи, школи мистецтв, фахов1 
коледжц О.В. Гончаренко забезпечуе систематичне анонсування заход1в 1 
спец1альностей кафедри на стор1нщ ФБ.
Зав. кафедри, проф. О.К. Зав’ялова висловила побажання, щоб аптацшш 
заходи пщтверджувалися конкретними 1менами потенцшних аб1тур1ент1в. 
УХВАЛИЛИ: штенсиф1кувати зусилля з проведения профор1ентацшно1 роботи, 
особливо у наступи два дн1, до наступного засщання кафедри зб1льшити 
К1льк1сть аб1тур1ент1в, кожному викладачу подати списки на пошту кафедри.

4. СЛУХАЛИ: Про пщготовку та проведения ущверситетських наукових 
конференцш серед студеша́в.
ВИСТУПИЛИ: проф. О.К. Зав’ялова, зав. кафедри, яка передала шформацпо 
вщ М.Б. Петренко про те, що плануеться проведения щор1чно1 студентськоТ 
конференци, тому вона пропонуе вже зараз продумувати теми доповщей 1 
публшацш 1 подавати Ух до оргкомНету. Публ1кац1я студентських робИ у 
зб!рц1 «Мистецьк1 пошуки» буде зд1йснена найближчим часом, зб1рка вже на 
стадп макетування.
УХВАЛИЛИ: доручити викл. Л.А. Чарковш уточнити дата проведения
ушверситетсько'1 щор1чно1 конференщУ та умови публ1кац1й 1 поширити 
шформацйо серед викладач1в кафедри.



5. СЛУХАЛИ: Передзахист дипломних проекпв студенНв IV курсу 
спещальност1 023 Образотворче мистецтво.
ВИСТУПИЛИ: зав. кафедри, проф. О.К. Зав’ялова, яка з’ясувала, чи вс1 
студенти р1вня бакалавр мають публшаци, бо зараз вимагаеться також участь у 
конференц1ях, також викладач1 кафедри обговорили ступшь подготовки студештв 
до проходження передзахисту дипломних робгг.
УХВАЛИЛИ: допустити до захисту дипломних проекпв студештв IV курсу 
спещальност1 023 Образотворче мистецтво та затвердити рецензенЛв 
квагйфжацшних проеьспв студенттв денно! форми навчання спещальносп 023 
Образотворче мистецтво (див. додаток). Перев1рити ще раз виконання студентами 
бакалаврату вимог до проходження державно! атестаци.

6. СЛУХАЛИ: Про зв1ти асшрашлв спец. 025 Музичне мистетцтво. 
ВИСТУПИЛИ: Асшранти першого року навчання Л 1 Хуасшь, Сунь Юань 
(наук. кер. канд. мист., доц. Антонець О.А.) та асшранти другого року 
навчання Мшгальов П.В., ГолованьС.А. (наук. кер. д. мист., проф. 
Стахевич О.Г.) 31 зв1тами за навчальний рпс.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звгги асшранпв першого року навчання Л1 Хуасшь, 
Сунь Юань та другого року навчання Мшгальова П.В., Головань С.А., 
рекомендувати перевести на !х на наступний курс.
7. СЛУХАЛИ: Про рекомендащю до друку методичних рекомендацш щодо 
написания та захисту квал1ф1кацшних роб1т для здобуття осв1тнього ступеня 
Мапстр за спещальнютю 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставращя укладач1в: д. мист., проф, Зав’яловоЮ .К., канд. мист., 
доц. Брижаченко Н.С.
ВИСТУПИЛИ: проф. О.К. Зав’ялова, зав. кафедри, яка довела до вщома 
викладач1в, що у методичнш розробщ розглянуто особливост1 шдготовки, 
написания та захисту квал1ф1кацшно! мапстерсько! роботи 31 спещальност1 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставращя. У 
публжацп надано методичн1 рекомендацп для студешлв, наукових кер1вниюв 
та рецензент1в за даним напрямом п1дготовки, яю спрямован1 на забезпечення 
методолопчно! та теоретично! шдготовки до виконання наукових дослщжень, 
захисту та оц1нки мапстерсько! роботи на квал1ф1кацшному 1спит1.
Рецензенти роботи: канд. мист., викладач Харювсько! державно! академн 
дизайну 1 мистецтв Босий I. М., канд. мист., доц. кафедри образотворчого 
мистецтва, музикознавства та культурологи СумДПУ 1меш А. С. Макаренка 
Кохан Н. М.
Подана методична розробка пройшла перев!рку на плапат за програмою 
81пкеР1а§1а8тсот.
Розробка тдготовлена грамотно, зроблена за юнуючими стандартами, з 
урахуванням специф1ки спещальностц необх1дно ще проходження ряду 
затверджень на наступних етапах,) вона дуже важлива для етапу акредитацп. 
Н.М. Кохан висловила припущення, що необхщно було б схарактеризувати 
не лише теоретичш розд1ли, а детал1 третього розд1лу, який передбачае 
втшення теоретично! частини в матер1ал1.
Брижаченко Н.С. пояснила, що в метод, розробщ вказано, що практична 
частина дипломно! роботи може бути шдивщуальною, там наведено



приклади, як вона може виглядати -  тобто це може бути викладена концепщя, 
есюзи, а пот1м ще додана робота в матер1ал1 з фотографиями процесу 
виготовлення, або ж представлено у вигляд1 презентаци, вщео тощо. У 
розробщ наведено 19 приклад1в-вар1ант1в тем, але можна ще додати теми, яю 
могли би бути запропонованими викладачами секцп.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати методичш рекомендаци щодо написания та захисту 
квал1ф1кацшних роб!т для здобуття осв1тнього ступеня Мапстр за спещальшстто 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрация до друку.
8. СЛУХАЛИ: Про рекомендащю до затвердження на ВР ушверситету 
осв1тньо-науково'1 програми 31 спещальност1 025 Музичне мистецтво третьего 
(ОСВ1ТНБО-Наукового) р1ВНЯ ВИЩ01 ОСВ1ТИ.
ВИСТУПИЛИ: проф. О.К. Зав’ялова, зав. кафедри, гарант програми, яка 
повщомила про результата обговорення пропоновано'1 ОНП на зас1данн1 Ради 
роботодавц1в сум1Сно з Радою молодих вчених, а також результата 
обговорення п1сля викладення проекту програми на сайт1 ушверситету. 
Пропозицп оптим1зувати перел1к дисципл1н 31 спец1альност1 025 Музичне 
мистецтво третього (освггньо-наукового) р1вня вищо'1 осв1ти вибором 
предмет1в з 1нших спец1альностей було враховано, зокрема, рекомендовано 
включити до виб1ркового блоку дисциплш навчального плану 31 спец1альност1 
025 Музичне мистецтво третього (осв1тньо-наукового) р1вня вищо‘1 освгги на 
2021-2022 навчальний р1к ф1зичну культуру. 1нших пропозиц1й чи зауважень 
до програми не надшшло.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження на ВР ушверситету освггньо- 
наукову програму 31 спец1альност1 025 Музичне мистецтво третього (освггньо- 
наукового) Р1ВНЯ ВИЩ01 ОСВ1ТИ.

Зав’ялова О.К.

Секретар Гончаренко О.В.


