ПРОТОКОЛ № 4
засідання науково-методичної ради
Косівського інституту ПДМ ЛНАМ
від 19 листопада 2020 року
Присутні:
Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи,
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 декоративноприкладного мистецтва, член НМР;
Нісевич Володимир Зіновійович – старший викладач кафедри
декоративно-прикладного мистецтва;
Гордійчук Оксана Зіновіївна – старший викладач кафедри декоративноприкладного мистецтва;
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. Рекомендації та затвердження освітньо-професійної програми (ОПП)
кафедри «Дизайн» відповідно до вимог НАЗЯВО.
І. СЛУХАЛИ:
1. Дутку В.В., яка стисло охарактеризувала основні стандарти та вимоги
щодо ОП «Дизайн».
2. Малиновського В.І., який ґрунтовно ознайомив присутніх із
акредитацією кафедри «Дизайн», про освітню програму, її зміни та доповнення,
зокрема наголосив на тому, що програма повинна відповідати основним
вимогам на основі включених освітніх компонентів, сформульованих загальних
та фахових компетентностей тощо, очікувані програмні результати навчання
чітко повинні бути відображені в силабусах. Валерій Іванович додав, що
навчальні плани згідно ОПП у переліку освітніх компонентів нормативні
дисципліни усіх циклів (загальної підготовки, фундаментальної, професійної)
мають становити 180 ECTS, а вибіркові – 60 ECTS за всіма циклами.
І. ВИСТУПИЛИ:
1. Дутка В.В., яка на основі вищесказаного наголосила впорядкувати
матрицю компетентностей, робочі навчальні програми, обговорити на кафедрі й
узгодити конкретну концепцію щодо дисципліни «Проектування», виправити
недоліки відповідно до вимог НАЗЯВО до 23 листопада 2020 року й подати на
розгляд та затвердження Вченої ради ЛНАМ.
І. УХВАЛИЛИ:
1. Упорядкувати матрицю компетентностей, робочі навчальні програми,
обговорити на кафедрі й узгодити конкретну концепцію до дисципліни
«Проектування», виправити недоліки відповідно до вимог НАЗЯВО до 23
листопада 2020 року й подати на розгляд та затвердження Вченої ради ЛНАМ.

Голова науково-методичної ради

Дутка В.В.

Секретар науково-методичної ради

Козар Л.С.

