ДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ
КАФЕДРИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
КІПДМ ЛНАМ НА 2020-2021 н.р.
Кафедра декоративно-прикладного мистецтва — є базовим структурним
підрозділом Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв, що провадить освітню, методичну,
наукову (науково-дослідну, мистецьку) діяльність за спеціальністю 023
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» до складу якої
входить чотири відділи.
Робота кафедри організовується і здійснюється на підставі перспективних
планів та відповідно до плану роботи кафедри на 2019-2020 навчальний рік за
навчальною,

методичною,

науковою

(мистецькою)

та

організаційною

діяльністю.
У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України. Законом
України «Про вищу освіту». Законом України «Про освіту». Законом України
«Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативними документами
Верховної Ради України. Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі:
наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України: іншими
законодавчими та нормативно-правовими актами з питань освіти: правилами і
нормами з охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки: Статутом
Інституту. Колективним договором КІПДМ ЛНАМ, наказами, розпорядженнями
та іншими документами, що регулюють освітню діяльність та своїм
Положенням.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ
Головною метою кафедри на 2020-2021 н. р. — є забезпечення викладання
на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін
відповідної освітньої програми за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне

мистецтво,

реставрація»,

проведення

наукової,

навчальної,

інноваційної, методичної, організаційної роботи з метою надання якісних
освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти. Забезпечення
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здобуття особами якісної вищої освіти та формування гармонійно розвиненої
особистості.
Основними завданнями кафедри на 2020-2021 н. р є:
- організація і методика проведення занять on-line;
- забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої
освіти та нормативних документів з організації освітньої діяльності;
- затвердження переліку компетентностей напряму підготовки «023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», галузі знань «02
Культура і мистецтво» денної форми навчання
- реалізація освітньо-професійних, освітньо-наукових програм, навчальних
планів підготовки, підвищення кваліфікації фахівців;
- формування академічної культури, дотримання професійних та етичних
стандартів учасниками освітнього процесу;
- управління змістом та процесом підготовки здобувачів вищої освіти, його
науково-методичним супроводженням;
- організація та створення умов для проведення навчальної, науководослідної роботи;
- забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, з
використанням отриманих результатів в освітньому процесі;
- участь в програмах академічної мобільності, налагодження міжнародних
зав’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, мистецтва і
культури.
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;
- сприяння працевлаштуванню випускників.
Функції кафедри
Освітня діяльність.
1. Провести на сучасному рівні освітній процес, відповідно до
затверджених навчальних планів освітнього процесу за освітнім ступенем
бакалавр (Науково-педагогічні працівники кафедри).
2. Здійснити комплексне науково-методичне забезпечення навчальних
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дисциплін кафедри: підготовка навчальних та робочих програм дисциплін (Вах
І. Кушнір О. В., Стефурак С. Д., Гордійчук О. З., Богатчук О. І., Крицкалюк
О. І., Угринюк С. П.), підручників, навчальних посібників (Вах І.С.), розробка
навчально-методичних матеріалів, щодо проведення усіх видів навчальних
занять і самостійної роботи студентів (Вах І. С., Гаркус О. З., Кушнір О. В.,
Стефурак С. Д., Богатчук О. І., Крицкалюк О. І., Угринюк С. П.) та інших
рекомендацій, що дозволяє запроваджувати сучасні форми і методи навчання,
ефективне використання комп'ютерної техніки та технологій (Гаркус О. З., Вах
І. С., Крицкалюк О. І., Угринюк С. П).
3. Здійснювати постійний контроль якості навчання студентів із дисциплін
кафедри, аналізувати результати модульного, рубіжного та підсумкового
контролів, забезпечуючи умови для якісного їх проведення (Науковопедагогічні працівники кафедри).
4. Організація та контроль самостійної роботи студентів і сприяння у
вивченні ними навчальних дисциплін кафедри (методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів кафедри) (Вах І. С.).
5. Забезпечення модульного середовища освітнього процесу електронними
освітніми ресурсами відділів кафедри (програмне забезпечення для растрової
графіки, векторної графіки та 3D графіки) (Гаркус О. З., Вах І. С., Крицкалюк
О. І., Угринюк С. П.).
6.

Дотримання

академічної

доброчесності

науково-педагогічними

працівниками: розроблення та застосування якості навчання (практичні
завдання, завдання для модульних робіт, екзаменаційні білети тощо) (Вах І. С.,
Кушнір О. В., Стефурак С. Д., Гордійчук О. З., Богатчук О. І., Крицкалюк
О. І., Угринюк С. П.), та систем оцінювання рівня знань, умінь, навичок, інших
компетентностей (Науково-педагогічні працівники кафедри).
7. Розвиток зв'язків із підприємствами, організаціями і установами з метою
удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення сучасних технологій
виробництва, форм організації праці, управління виробничими процесами;
підвищення

кваліфікації

фахівців,

пропаганди

декоративно-прикладного
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мистецтва

та

працевлаштування

випускників

(Науково-педагогічні

працівники кафедри).
8. Вивчення регіонального ринку праці освітніх послуг за спеціальностями
та розроблення пропозиції (Науково-педагогічні працівники кафедри).
Навчально-методична робота.
1. Розробити перелік компетентностей для предметів, що викладаються на
кафедрі ДПМ спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація» кафедри декоративно-прикладного мистецтва, згідно
наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2019 р. № 725 (Вах І.
С).
2. Розробити, узгодити та затвердити навчальні програми дисциплін та
робочі програми навчальних дисциплін, силлабуси (Науково-педагогічні
працівники кафедри).
3. Розроблення та затвердження засобів діагностики рівня знань,
вироблення чітких критеріїв виконання та оцінювання всіх видів робіт, завдань,
що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни (Науковопедагогічні працівники кафедри).
3. Удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень
науки, техніки, технологій та організації діяльності ) (Гаркус О. З., Вах І. С.,
Крицкалюк О. І.).
4. Забезпечити впровадження прогресивних методів, новітніх методик,
сучасних інформаційних та інноваційних технологій ) (Гаркус О. З., Вах І. С.,
Крицкалюк О. І.).
5. Розробити та затвердити тематику курсових, дипломних бакалаврських
робіт (проектів) (Гаркус О. З., Кушнір О. В., Гордійчук О. З., Крицкалюк О.
І.).
6. Підготовка підручників, навчальних посібників (Вах І. С), інших
навчально- методичних матеріалів відповідно до планів кафедри.
Наукова діяльність.
1. Здійснити підвищення кваліфікації

науково-педагогічних кадрів
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кафедри декоративно-прикладного-мистецтва КІПДМ ЛНАМ на 2020-2021 н.р.
(Гаркус О. З., Вах І. С.).
2. Забезпечити підготовку та видання публікацій (підручників, навчальних
посібників, навчально-методичних матеріалів, статей, доповіді тощо відповідно
до планів кафедри) (Вах І. Кушнір О. В., Гринюк М. М., Гордійчук О. З.,
Богатчук О. І., Крицкалюк О. І., Угринюк С. П.).
3. Організація, проведення та участь науково-педагогічних працівників у
наукових семінарах, міжнародних, всеукраїнських конференціях, конкурсах,
виставках тощо (Вах І.С., Кушнір О. В., Гордійчук О. З., Богатчук О. І.,
Крицкалюк О. І., Гаркус О. З., Угринюк С. П.).
4. Здійснення контролю за працівниками кафедри, які беруть участь у:
виконанні науково-дослідної роботи, наукових конференціях, семінарах тощо
(Вах І. С.).
5. Організація міжнародної співпраці в напрямі академічної мобільності,
розширення участі науково-педагогічних працівників, студентів кафедри в
міжнародних програмах та академічних обмінах (Гаркус О.З., Кушнір О. В.,
Гордійчук О. З.).
Творча робота
1. Виконати престіл для церкви «Успіння Богородиці» с. Ст. Косів.
(Крицкалюк О. І.).
2. Взяти участь у Всеукраїнській виставці декоративно-ужиткового
мистецтва «Від землі до сонця» (Гаркус О. З. 23 жовтня 2020 р.).
3. Взяти участь на 19 Всеукраїнській виставці декоративного мистецтва у
м. Лубнах. (Гаркус О. З. 20 серпня 2020 р.).
Організаційна робота.
1.

Розгляд

індивідуальних

планів

роботи

науково-педагогічних

працівників кафедри; вивчення, узагальнення та розповсюдження кращого
досвіду роботи та щорічне визначення їх педагогічного та наукового рейтингу
(Науково-педагогічні працівники кафедри).
2. Участь у складанні розкладів навчальних занять, заліків й екзаменів та
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роботі Вченої ради (Перегляди) (Вах І.С., Борук Г. Ю.).
3. Проведення організаційної та індивідуальної роботи з науковопедагогічними працівниками кафедри, студентами, спрямованої на їх активну
участь в освітньому процесі, на розвиток професійної культури, дотримання
етичних норм, правил внутрішнього розпорядку Інституту, забезпечення
атмосфери вимогливості, доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між
працівниками, науково-педагогічними працівниками (Науково-педагогічні
працівники кафедри).
4. Встановлення творчих зв'язків з закладами освіти, галузевими
організаціями, підприємствами, іншими підприємствами та організаціями
незалежно від форм власності, зокрема з іноземними (Науково-педагогічні
працівники кафедри).
5. Організація та контроль за проведенням науково-педагогічними
працівниками кафедри навчальних занять, практик тощо (Вах І. С.).
6. Проведення профорієнтаційної роботи з метою залучення осіб на
навчання за спеціальностями, за якими кафедра готує фахівців (Науковопедагогічні працівники кафедри).
9. Проведення роботи щодо забезпечення систематичного зв'язку з
випускниками КІПДМ ЛНАМ (Науково-педагогічні працівники кафедри).
10. Підготовка договорів на проведення практик (Науково-педагогічні
працівники кафедри).
11. Організація участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах
(Науково-педагогічні працівники кафедри).
12. Проведення заходів щодо підвищення духовного та культурномистецького рівня студентської молоді (Науково-педагогічні працівники
кафедри).
13. Організація забезпечення участі студентів у загальноінститутських
культурно-масових та спортивних заходах (Науково-педагогічні працівники
кафедри).
Міжнародна діяльність
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1. Вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем
кафедри та використання його в освітньому процесі (Гаркус О.З.).
3. Презентація діяльності та досягнень кафедри, зокрема за допомогою
соціальних мереж в мережі Інтернет (Гаркус О.З., Кушнір Л. В.).
4. Співпраця у різних формах та обмін досвідом з іноземними закладами,
науково-дослідними установами, громадськими об'єднаннями (Гаркус О.З.,
Кушнір Л. В.).
5. Створення умов для проходження студентами практики у зарубіжних
організаціях та підприємствах (Гаркус О.З.).
Виховна робота.
1. Участь у виховній роботі студентів (Науково-педагогічні працівники
кафедри).
2. Контроль успішності студентів 1-4 курсів кафедри ДПМ (Науковопедагогічні працівники кафедри).
3. Підготовка студентів до участі у студентських конференціях, олімпіадах
(Науково-педагогічні працівники кафедри).
4. Кураторство академічних груп студентів (Гаркус О. З., Гордійчук О.
З., Богатчук О.І.).
Громадська робота.
1. Підготувати та провести захід, присвячений 100-річчя від дня
народження Федірка М. Ю. – викладача відділу ХВД (Крицкалюк О. І.,
Стефурак С. Д.).
В.о. зав. кафедри

І. С. Вах
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