
  

 

«АССELERATE» – доступна мистецька освіта для всіх! 
 

 25-26 жовтня 2021 р. відбулися проєктна зустріч та передтренувальний 
захід в онлайн режимі у рамках проєкту Еразмус+ КА2 “ACCELERATE: 
Доступне імерсивне навчання в галузі мистецтва та дизайну”, в якому в 
якості партнерів беруть участь шість провідних мистецьких закладів Європи. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича представляє 
кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, факультету 
архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, 
(представники від каф.: Мирослава Жаворонкова, Олександр Толошняк, 
Наталія Гатеж; відділ міжнародних зв'язків: Сергій Луканюк, Валерія 
Сафтюк).  
 Опорним закладом цього проєкту є Університет Бат-Спа, один із 
кращих закладів вищої освіти Британії у галузі творчості, культури і 
підприємництва, в якому здобувають освіту здобувачі із близько сорока країн 
світу. Метою проєкту є надання усім учасникам освітнього процесу 
можливостей для розвитку творчого потенціалу незалежно від їх 
індивідуальних особливостей та обставин, в яких вони опинилися. В 
пріоритеті – рівність усіх здобувачів мистецької освіти, інклюзивність 
навчання та різноманітність. Провідним інструментом у навчанні студентів, 
окрім традиційних та інноваційних, є застосування імерсивних технологій. 
Головною метою попередньої підготовки є вивчення питань доступності 
навчання у вищій школі, ознайомлення партнерів із програмою подальших 
дій, цілі та очікування, а також надання простору для знайомства всіх 
партнерів проєкту. 
У секційних засіданнях від нашого закладу доповідали:  
1. Дизайн одягу, моди та аксесуарів: Жаворонкова М.  
2. Образотворче мистецтво (живопис): Толошняк О. 
 Дана зустріч сприяла ознайомленню учасників із графіком та 
тематикою подальших зустрічей (онлайн та офлайн), глибшому розумінню 
плану дій для кожного із партнерів проєкту, визначенню стратегічних 
завдань на найближчий час, а також позитивному спілкуванню й обміну 
досвідом у методиці викладання фахових дисциплін та навчанні творчо 
обдарованої молоді в цілому на засадах глибокої поваги до особистості 
студента, рівності та демократизму.  

 
 
 



  

 

“АССELERATE” - Accessible Immersive Learning for Everyone! 
 A project meeting and an online pre-training event were held on October 25-
26, 2021 within the framework of Erasmus + KA2 project “ACCELERATE: 
Affordable Immersive Learning in Art and Design”, in which six leading European 
art institutions participate as partners. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 
University is represented by the Department of Decorative, Applied and Fine Arts, 
Faculty of Architecture, Building and Decorative and Applied Arts, 
(representatives from the department: Myroslava Zhavoronkova, Oleksandr 
Toloshniak, Nataliia Hatezh; International Office: Serhii Lukaniuk, Valeriia 
Saftiuk). 
 The leading institution within this project is Bath Spa University, one of the 
best institutions of higher education in Britain in the field of creativity, culture and 
entrepreneurship educating students from about forty countries. The aim of the 
project is to provide all participants of the educational process with opportunities 
to develop creative potential, regardless of their individual characteristics or 
circumstances. Priority is given to the equality of all students of art education, 
inclusive education and diversity. In addition to traditional and innovative 
approaches, the leading tool in teaching students is the use of immersive 
technologies. 
 The main purpose of the preliminary training was to study the issues of 
access to higher education, to get the partners acquainted with the program of 
further actions, goals and expectations, as well as to provide space for 
communication for all project partners. 
 Professors of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University participated 
in the following case studies: 
1. Clothing, Fashion and Accessories Design: Myroslava Zhavoronkova 
2. Fine Art (Painting): Oleksandr Toloshniak 
 This meeting allowed the participants to get acquainted with the schedule 
and topics of future meetings (online and offline), gave a deeper understanding of 
the action plan for each of the project partners, defining strategic objectives for the 
near future, as well as positive communication and exchange of experience in 
teaching disciplines and teaching creatively gifted learners in general on the basis 
of deep respect for the student’s personality, equality and democracy. 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


