
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання науково-методичної ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ 

 

       від 26 жовтня 2020 року 

Присутні: 

 Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальноїроботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент, голова НМР; 

 Молинь Валентина Дмитрівна – доцент, зав. кафедри образотворчого 

мистецтва та академічних дисциплін, кандидат мистецтвознавства, член НМР; 

Дутка Василь Якович – доцент, старший викладач кафедри 

образотворчого мистецтва та академічних дисциплін, член НМР; 

Вах Іван Станіславович – доцент, зав. кафедри декоративно-прикладного 

мистецтва, кандидат мистецтвознавства, член НМР;  

 Гаркус Олег Зіновійович – старший викладач кафедри декоративно-

прикладного мистецтва, член НМР; 

Нісевич Володимир Зіновійович – старший викладач кафедри 

декоративно-прикладного мистецтва; 

Гордійчук Оксана Зіновіївна – старший викладач кафедри декоративно-

прикладного мистецтва, член НМР; 

Кушнір Олександра Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, 

старший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва, член НМР;  

 Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент кафедри дизайну, член НМР;  

Андрейканіч Андрій Іванович – старший викладач кафедри дизайну, член 

НМР; 

 Лаврентович Ярослава Ярославівна – старший викладач кафедри дизайну, 

член НМР; 

 Нісевич Світлана Іванівна – зав. кафедри ДМ, кандидат філологічних 

наук, доцент, член НМР; 

 Книш Богдана Василівна – доцент кафедри історії мистецтва та 

гуманітарних дисциплін, член НМР; 

Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук, доцент 

кафедри дизайну, гарант ОПП. 

Стасенко Володимир Васильович – кандидат мистецтвознавства, 

професор кафедри графічного дизайну і мистецтва книги, заслужений діяч 

мистецтв України, гарант ОПП (присутній онлайн). 

 

Козар Людмила Степанівна  – секретар НМР. 

 



Порядок денний 

 

1. Розгляд і затвердження структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів 

за ОП «Дизайн костюма», ОП «Графічний дизайн».  

 

І. СЛУХАЛИ:  

 

1. Гаранта ОПП «Дизайн костюма»,доцента Малиновського В.І., про 

розробку й аналіз структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів за 

ОПП «Дизайн одягу (взуття)». 

 

2. Професора Стасенко В.В., гаранта ОПП «Графічний дизайн» про 

розробку й аналіз структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів за 

ОПП «Графічний дизайн».  

 

І. ВИСТУПИЛИ: 

 

В обговоренні взяли участь: професор Юрчишин Г.М., викладач 

професійних дисциплін спеціалізації ДК, ГД, заступник директора, доцент 

Дутка В.В., доцент Книш Б.В.  

 

 І. УХВАЛИЛИ: 

 

1. Затвердити структурно-логічну схему підготовки бакалаврів за ОП 

«Дизайн одягу (взуття)».  

2. Затвердити структурно-логічну схему підготовки бакалаврів за ОП 

«Графічний дизайн». 

 
 

Голова науково-методичної ради     Дутка В.В. 

 

Секретар науково-методичної ради             Козар Л.С. 

 

 


