ПРОТОКОЛ № 8
засідання науково-методичної ради
Косівського інституту ПДМ ЛНАМ
від 5 травня2021 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;
Вах Іван Станіславович – доцент, зав. кафедри декоративноприкладного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, член НМР;
Гаркус Олег Зіновійович – старший викладач кафедри декоративноприкладного мистецтва, член НМР;
Гордійчук Оксана Зіновіївна – старший викладач кафедри декоративноприкладного мистецтва, член НМК;
Кушнір Олександра Володимирівна – кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва, член НМР;
Книш Богдана Василівна – доцент кафедри історії мистецтва та
гуманітарних дисциплін, член НМР;
Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент кафедри дизайну, член НМР;
Андрейканіч Андрій Іванович – старший викладач кафедри дизайну,
член НМР;
Нісевич Володимир Зіновійович – старший викладачкафедри дизайну;
Бович Людмила Юріївна – старший викладач кафедри дизайну;
Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук, доцент
кафедри дизайну, гарант ОПП.
Запрошені стейкхолдери: Бович Тетяна Володимирівна – підприємець
салону-ательє «Попелюшка»; Фенчук Оксана Іванівна – підприємець салонуательє «Чарівниця» м. Косів.
Козар Людмила Степанівна – секретар НМР.

Порядок денний
1. Зміни та доповнення до навчальних планів на 2020 – 2021 н.р.

І. СЛУХАЛИ:
1. Дутку В.В., яка донесла до відома, що в зв’язку із вдосконаленням
освітніх фахових компонентів ОПП є доповнення до навчального плану з
галузі знань 02. «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022.02. «Дизайн
(Дизайн одягу (взуття))».
2. Стеф’юк Н.А., доцента кафедри дизайну, яка, у зв’язку із
вдосконаленням

освітніх

фахових

компонентів

ОПП,

запропонувала

присутнім внести зміни та доповнення до навчального плануза ОПП «Дизайн
одягу (взуття)», а саме:
- модифікувати предмет «Технологія швейних виробів», включаючи в
ECTSдисципліни навчальні години РВМ протягом І – VII семестрів
та в зв’язку з вищесказаного розробити навчальну програму
дисципліни«Технологію швейних виробів»;
- у зв’язку з актуалізацією дисципліни «Дизайн форм» ввести в її
ECTS навчальні години дисципліни «Геометрія поверхонь одягу»
(що вивчається на ІІ курсі), вдосконалити робочу навчальну
програму «Дизайн форм» і сформувати її відповідно до ECTS;
- у зв’язку із введенням в навчальний процес новітніх цифрових
технологій з метою вдосконалення художнього проєктування
курсових і дипломних проєктів збільшити ECTS на навчальну
дисципліну «Комп’ютерне проектування» та ввести її в навчальний
план в І – V семестрах.
Ніна Андріївна додала, що під час змін НП ОПП «Дизайн одягу
(взуття)» співвідношення нормативних та вибіркових освітніх компонентів
зберігається згідно стандартів – 180 ECTS нормативних дисциплін та 60
ECTS – вибіркових.

І. ВИСТУПИЛИ:
1. Малиновський В.І., гарант ОПП «Дизайн одягу (взуття)», з
пропозиціями модифікувати освітні компоненти шляхом оптимізації фахових
дисциплін в контексті вдосконалення ОПП.
2. Книш Б.В., яка додала, що викладач, який вестиме дисципліну
«Комп’ютерне проектування» повинен володіти кількома графічними
редакторами, при цьому навчити студентів працювати в різних програмах
комп’ютерної графіки, а також удосконалити й розширити РНП.
3. Бович-Углер Л.Ю., яка доповнили про зміни в НП ОПП «Графічний
дизайн». Нормативну дисципліну «Українська мова за професійним
спрямуванням» з циклу загальної підготовки перенесено з І у VІІІ семестр. У
зв’язку з цим відбулися наступні зміни, а саме:
- у нормативній дисципліні «Основи комп’ютерної графіки» циклу
фундаментальної підготовки збільшилась кількість навчальних годин до 6 (І
семестр) та відповідно кількість кредитів збільшилась до 2;
- у нормативній дисципліні циклу професійної підготовки «Історія
мистецтва за фахом» змінилась кількість кредитів з 5 на 3 та зменшилась
кількість годин з 50 на 30.
Людмила Юріївна додала, що під час змін НП ОПП «Графічний
дизайн» співвідношення нормативних та вибіркових освітніх компонентів
зберігається згідно стандартів – 180 ECTS нормативних дисциплін та 60
ECTS – вибіркових.
4. Бович

Т.В.

–

підприємець салону-ательє «Попелюшка», на

підприємстві якої працюють випускники спеціальності 022.02 Дизайн
(Дизайн одягу (взуття)), запропонувала збільшити ECTS на фахову
нормативну дисципліну «Дизайн форм», з метою вдосконалення фахових
компетентностей випускників з конструювання.

5.

Фенчук О.І. – підприємець салону-ательє «Чарівниця», яка

запропонувала збільшити навчальні години на дисципліну «Технологія
швейних виробів» з метою вдосконалення фахових компетентностей
здобувачів з технології пошиття одягу.

І. УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни та доповнення в навчальному плані з галузі знань
02. Культура та мистецтво за спеціальністю 022.02 Дизайн (Дизайн одягу
(взуття)) (навчальний план до протоколу додається).
2. Затвердити зміни та доповнення в навчальному плані з галузі знань
02. Культура та мистецтво за спеціальністю 022.01 Дизайн (Графічний
дизайн) (навчальний план до протоколу додається).

Голова науково-методичної ради

Дутка В.В.

Секретарнауково-методичної ради

Козар Л.С.

