
 

ЗАКАРПАТСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ 

 
Н А К А З   №  2 7  

 

від 5 березня 2018 р.                                                    м. Ужгород 

 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт 

 

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10. 2017 р. 

№ 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 навчальному році» та 

відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 15.05.2017 за № 620/30488, з метою підтримки обдарованої 

студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, а також для 

успішного проведення другого етапу Конкурсу (проведення підсумкової 

науково-практичної конференції) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити Галузеву конкурсну комісію зі спеціальності 02 Культура 

022 Дизайн і 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

у складі: 

Небесник Іван Іванович, голова, ректор Закарпатської академії мистецтв, 

кандидат педагогічних наук, професор; 

 

Ребрик Наталія Йосифівна, проректор з науково-педагогічної роботи, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури та соціально-гумані-

тарних дисциплін, заступник голови (Закарпатська академія мистецтв); 

Приймич Михайло Васильович, доцент кафедри декоративно-прикладного 

мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент (Закарпатська академія 

мистецтв); 

Пономаренко Надія Степанівна, доцент кафедри дизайну, заслужений 

художник України, доцент (Закарпатська академія мистецтв, м. Ужгород); 

Волощук Аліна Володимирівна, завідувач кафедри образотворчого мис-

тецтва, кандидат педагогічних наук, доцент (Закарпатська академія мистецтв); 

Єременко Ірина Іванівна, завідувач кафедри дизайну, кандидат 

мистецтвознавства, доцент (Харківська державна академія дизайну та мистецтв, 

м. Харків, за згодою); 



Зіненко Тетяна Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, завідувач 

кафедри образотворчого мистецтва (Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, за згодою); 

Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, професор 

(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. 

Умань, за згодою); 

Поліха Леся Ярославівна, кандидат мистецтвознавства, доцент (Ужгород-

ський національний університет, м. Ужгород, за згодою). 

 

2. Відповідальним секретарем Галузевої конкурсної комісії призначити 

Бунду Віктора Варфоломійовича, декана факультету дизайну та декоративно-

прикладного мистецтва, кандидата фізико-математичних наук, доцента. 

 

3. Підсумкову науково-практичну конференцію провести в Закарпатській 

академії мистецтв 22-23 березня 2018 року.  

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Ребрик Н. Й. 

 

 

Ректор                                                                                проф. І. І. Небесник      

 

 

 
 


