
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання науково-методичної ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ 

 

       від 15 червня 2021 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 декоративно-

прикладного мистецтва, член НМР; 

Гордійчук Оксана Зіновіївна – старший викладач кафедри декоративно-

прикладного 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; 

Лаврентович Ярослава Ярославівна – старший викладач кафедри дизайну, 

член НМР; 

Нісевич Світлана Іванівна – зав. кафедри ДМ, кандидат філологічних 

наук, доцент, член НМР; 

 Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук, доцент 

кафедри дизайну, гарант ОПП. 

Запрошені викладачі: Нісевич Володимир Зіновійович – старший 

викладач кафедри дизайну; Крицкалюк Олександр Іванович – старший 

викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва; Богатчук Оксана 

Іванівна – старший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва; 

Фарилюк Христина – викладач декоративно-прикладного мистецтва; Білий 

Віктор Дмитрович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва. 

Козар Людмила Степанівна  – секретар НМР. 



Порядок денний 

 

1. Ознайомлення з Положенням про Науково-методичну раду КІПДМ   

ЛНАМ. 

2. Оновлення змісту навчальних програм згідно змін в робочій навчальній 

програмі на 2021 – 2022 н.р.  

3. План стажування на 2021 – 2022 н.р.  

 

І. СЛУХАЛИ:  

1. Дутку В.В., яка ознайомила присутніх із Положенням про Науково-

методичну раду КІПДМ   ЛНАМ, що включає:  

І.Загальні положення НМР;  

ІІ. Мету та напрямки НМР;  

ІІІ. Завдання та функції НМР; 

IV. Структуру та організацію роботи НМР; 

V. Права та обов’язки членів НМР; 

VІ. Планування роботи членів НМР. 

Вікторія Валеріївна  запропонувала в подальшому розприділяти функції та 

обов’язки, що стосуватимуться навчального процесу, між членами методичної 

ради (наприклад, хтось із членів НМР відповідатиме за регламентацію 

документів, інші  – за контроль над якістю освітньої програми, навчальних 

планів, наскрізних програм навчальних дисциплін, робочих навчальних 

програм, проведення контрольних заходів, ініціювання заходів, які 

покращували б якість навчального процесу на основі компетентнісного підходу 

і прогнозованих програмних результатів навчання). 

 

 І. УХВАЛИЛИ: 

1. Узяти до уваги й прийняти Положення про Науково-методичну раду 

КІПДМ   ЛНАМ. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  

1. Дутку В.В., яка донесла до відома про те, що освітня програма має бути 

обговорена й узгоджена на кафедрах, містити структурно-логічну схему, низку 

компетентностей. Наскрізна програма повинна складатися на основі освітніх 

компетентностей, відповідати основним стандартам освітньої програми, а 

також у ній чітко має простежуватися логічна послідовність від простішого до 

найскладнішого. У навчальних планах необхідно звернути увагу на вибіркові 

дисципліни (ДВВ), враховуючи мобільність студентів та можливість 

самостійного формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ).  



Кожен викладач, який складає робочу навчальну програму, повинен мати 

стандартну форму програми навчальної дисципліни, чітко окреслити загальний 

її зміст, мету та завдання на основі загальних та фахових компетентностей, 

сформувати програмні результати навчання після вивчення дисципліни, вміти 

реалізувати та донести студентам вищезазначене у навчальному процесі. Адже 

мета викладача – виховувати в студентів не майстра, а професійного 

художника, а також додала, що ОП безпосередньо впливає на розвиток як 

викладача, так і студента. 

 

  ІІ. ВИСТУПИЛИ: 

 

1. Дутка В.Я., який наголосив на тому, що в навчальному процесі варто 

чітко розмежовувати компетенції й програмні результати за фахом.  

 

2. Дутка В.В. запропонувала присутнім до 28 червня 2021 року розробити 

наскрізні програми, зокрема з таких дисциплін, як «Робота в матеріалі», 

«Проектування», «Комп’ютерне проектування», «Спецрисунок», а також 

упорядкувати робочі навчальні програми, при цьому враховувати логічну 

послідовність, загальні та фахові компетентності. 

 

 ІІ. УХВАЛИЛИ: 

 

1. До 28 червня 2021 року педагогічним працівникам розробити наскрізні 

програми, зокрема з таких дисциплін, як «Робота в матеріалі», «Проектування», 

«Комп’ютерне проектування», «Спецрисунок», а також упорядкувати робочі 

навчальні програми, при цьому враховувати логічну послідовність, загальні та 

фахові компетентності. 

ІІІ. СЛУХАЛИ:  

1. Дутку В.В., яка коротко доповіла про загальні вимоги щодо стажування 

викладачів (планове/позапланове), яке пов’язане, в першу чергу, з навчальним 

планом. Педагогічний працівник зобов’язаний пройти стажування на базі 

іншого професійного закладу або профільного підприємства, обв’язково 

розробити методичну роботу (наприклад, навчальну програму, методичну 

розробку, посібник, підручник тощо), при проходженні курсів підвищення 

кваліфікації викладач опановує нові компетентності,  про що свідчить 

сертифікат стажування.  

Вікторія Валеріївна ознайомила присутніх з планом чергового стажування 

на 2021 – 2022 н.р., зокрема  планові курси підвищення кваліфікації на 2021 -



2022 н.р. повинні пройти такі викладачі, як Гордійчук О.З., Крицкалюк О.І., 

Пліхтяк В.М., Приймак Д.Й., Стеф’юк Н.А., Юсипчук Р.Б.  

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Узяти до уваги й прийняти План стажування викладачів на 2021 – 2022 

навчальний рік.  

 

 

Голова науково-методичної ради             Дутка В.В. 

Секретар   науково-методичної ради    Козар Л.С. 

 


