
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання навчально-методичної ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ 
 

        від 10 вересня 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; 

Вах Іван Станіславович – доцент, зав. кафедри декоративно-прикладного 
мистецтва, кандидат мистецтвознавства, член НМР;  

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;  
 Нісевич Світлана Іванівна – зав. кафедри ДМ, кандидат філологічних 
наук, доцент, член НМР; 
 Книш Богдана Василівна – доцент кафедри історії мистецтва та 
гуманітарних дисциплін, кандидат мистецтвознавства, член НМР; 
 

Козар Людмила Степанівна  – секретар НМР. 
 
 
 
 

Порядок денний: 
 

1. Організація питання діяльності навчально-методичної ради 
КІПДМ ЛНАМ. 
 

2. Затвердження плану роботи НМР на 2021 – 2022 н.р. згідно 
вимог НАЗЯВО.  
 

3. Різне. 
 



   І. СЛУХАЛИ:  

1. Дутку В.В., яка ознайомила присутніх із Положенням про Навчально-
методичну раду КІПДМ ЛНАМ, про мету та напрями діяльності НМР, зокрема 
про те, що НМР Косівського інституту прикладного та декоративного 
мистецтва Львівської національної академії мистецтв є дорадчим органом, який 
здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної 
роботи в КІПДМ ЛНАМ, розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з 
метою досягнення світового рівня якості освіти тощо,а також НМР виступає 
колективним експертом з усіх питань діяльності кафедр та інших структурних 
підрозділів КІПДМ ЛНАМ, пов’язаних з навчально-методичною діяльністю. 

Запропоновано затвердити наступний склад НМР на 2021 – 2022 н.р.: 
1. Голова НМР – Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з 

навчальної роботи, кандидат мистецтвознавства, доцент; 
Члени НМР: 

2. Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук, доцент 
кафедри дизайну, гарант ОПП; 

3. Стасенко Володимир Васильович – кандидат мистецтвознавства, 
професор кафедри графічного дизайну і мистецтва книги, заслужений діяч 
мистецтва України, гарант ОПП. 

4. Молинь Валентина Дмитрівна – доцент, зав. кафедри образотворчого 
мистецтва та академічних дисциплін, кандидат мистецтвознавства; 

5. Дутка Василь Якович – доцент, старший викладач кафедри 
образотворчого мистецтва та академічних дисциплін; 

6. Вах Іван Станіславович – доцент, зав. кафедри декоративно-прикладного 
мистецтва, кандидат мистецтвознавства;  

7. Гордійчук Оксана Зіновіївна – старший викладач кафедри декоративно-
прикладного мистецтва; 

8. Кушнір Олександра Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, 
старший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва;  

9. Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент, зав. кафедри дизайну;  
10. Нісевич Світлана Іванівна – зав. кафедри ДМ, кандидат філологічних 

наук, доцент; 
11. Книш Богдана Василівна – доцент кафедри історії мистецтва та 

гуманітарних дисциплін, кандидат мистецтвознавства; 
12. Стеф’юк Роман Григорович – директор КФКПДМ, кандидат 

мистецтвознавства, доцент. 
     13. Далабожак Олександр Анатолійович – студент ІІ курсу ГД; 
     14. Тимчук Ксенія Тарасівна – студентка ІІ курсу ХТ.  

 
 



І. УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити склад НМР на 2021 – 2022 н.р.: Дутку В.В.,           

Малиновського В.І., Стасенка В.В., Молинь В.Д., Дутку В.Я., Ваха І.С., 
Гордійчук О.З., Кушнір О.В., Стеф’юк Н.А., Нісевич С.І., Книш Б.В.,     
Стеф’юка Р.Г., Далабожака О.А., Тимчук К Т.  

 
 ІІ. СЛУХАЛИ:  

1. Дутку В.В., яка донесла інформацію щодо планування роботи НМР: 
- відповідальними за роботу над освітніми програмами, що включатимуть 

загальну форму, структурно-логічну схему, матрицю тощо, 
запропоновано таких викладачів, як Малиновського В.І., Гордійчук О.З., 
Кушнір Л.В.; 

- відповідальними за навчально-методичні комплекси дисциплін 
запропоновано Дутку В.В., Дутку В.Я., Книш Б.В., Малиновського В.І.; 

- над робочими програмами фахових дисциплін, зокрема таких, як 
«Проектування», «Робота в матеріалі», дисциплін вільного вибору тощо 
запропоновано завідувачів кафедр, які узгоджуватимуть вищезазначені 
програми з викладачами фахових дисциплін. 
 

Згідно із завданнями та функціями НМР запропоновано затвердити план 
засідань на 2021 – 2022 навчальний рік за напрямами: 

– розробка рекомендацій з удосконалення системи забезпечення якості 
освітнього процесу (вересень);  
– впровадження інноваційних методів навчання, новітніх освітніх 
методик та технологій, сучасних технічних засобів та програмних 
продуктів (жовтень);  
– розробка рекомендацій для вдосконалення навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу (листопад); 
– сприяння безперервному розвитку педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників (грудень); 
– узагальнення та поширення досвіду методичної роботи вітчизняних та 
зарубіжних закладів вищої освіти (лютий);  

 – створення, удосконалення та забезпечення функціонування єдиної 
методичної системи КІПДМ ЛНАМ (березень);  
 – презентація методичної, педагогічної діяльності науково-педагогічних 
працівників КІПДМ ЛНАМ (квітень); 

– інтеграція навчальних планів (травень). 
 
 
 



ІІ. ВИСТУПИЛИ:  
 

1. Книш Б.В., яка порадила, в першу чергу, переглянути й узгодити 
наскрізні програми дисциплін за навчальним планом кафедр, а також 
робочі навчальні програми, силабуси. Відповідальними за вищесказане 
запропонувала таких викладачів: Гордійчук О.З., Кушнір Л.В., Молинь 
В.Д. 

 
ІІ. УХВАЛИЛИ: 
 

1. За роботу над освітніми програмами,робочими програмами фахових 
дисциплін, за навчально-методичні комплекси дисциплін тощо затвердити 
вищезапропонованих викладачів. 

2. Затвердити план засідань НМР на 2021 – 2022 навчальний рік за 
вищезазначеними напрямами. 
 

ІІІ. СЛУХАЛИ:  

1. Дутку В.В. – про надання рекомендації щодо присвоєння вченого 
звання професора доктору філософських наук, професору кафедри 
історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук КІПДМ ЛНАМ 
Горбаню Річарду Анатолійовичу. 

 
Проведено відкрите голосування НМР щодо присвоєння вченого звання 

професора Горбаню Р.А. 
На підставі результатів голосування (проголосували всі члени НМР 

одноголосно) навчально-методична рада КІПДМ прийняла рішення 
рекомендувати Вченій раді ЛНАМ про присвоєння вченого звання професора 
Горбаню Р. А. 

 
ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Навчально-методична рада КІПДМ підтверджує високий науково-
методичний рівень викладання навчальних дисциплін і одноголосно 
рекомендує Вченій раді ЛНАМ кандидатуру Горбаня Річарді Анатолійовича на 
присвоєння вченого звання професора. 

 
 

  Голова навчально-методичної ради       Дутка В.В. 
 

Секретар навчально-методичної ради     Козар Л.С. 
 


