
ПРОТОКОЛ № 3 
засідання навчально-методичної ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ 
 

        від 05 жовтня 2021 року 

Присутні: 

 Юрчишин Галина Миколаївна – директор КІПДМ ЛНАМ, кандидат 
архітектури, професор; 

Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи, 
кандидат мистецтвознавства, доцент, голова НМР; 

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

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

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

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

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

Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент, зав. кафедри дизайну;  
Книш Богдана Василівна – доцент кафедри історії мистецтва та 

гуманітарних дисциплін, кандидат мистецтвознавства, член НМР; 
Нісевич Світлана Іванівна – зав. кафедри ДМ, кандидат філологічних 

наук, доцент; 
 Мицьо-Сабадаш Світлана Василівна – юрисконсульт КІПДМ; 

 Далабожак Олександр Анатолійович – студент ІІ курсу ГД; 
  

Козар Людмила Степанівна  – секретар НМР. 
 

Порядок денний: 
 

1. Рекомендації та пропозиції щодо розробки Тимчасового 
положення про організацію навчального процесу в КІПДМ 
в умовах карантину. 
 

2. Різне. 
 

 



   І. СЛУХАЛИ:  

1. Дутку В.В. – запропонувала членам НМР на основі загального 
Положення про організацію навчального процесу, враховуючи пропозиції 
викладачів, розробити Тимчасове положення про організацію освітнього 
процесу в КІПДМ в умовах карантину, що включатиме:  

1. Загальні положення. 
2. Особливості організації освітнього процесу в умовах карантину. 
3. Організацію дистанційної форми проведення екзаменаційних сесій. 
4. Організацію дистанційної форми проведення переглядів  здобувачів 

вищої освіти. 
 
І. ВИСТУПИЛИ:  

1. Вах І.С., Молинь В.Д., Малиновський В.І., Книш Б.В., Гордійчук О.З., 
Нісевич С.І. – внесли свої пропозиції щодо Тимчасового положення про 
організацію навчального процесу в умовах карантину. 

 
2. Далабожак Олександр – студент ІІ курсу ГД, який вніс доповнення 

щодо удосконалення системи оповіщення студентів з результатами оцінювання. 
 

І. УХВАЛИЛИ: 
1. Прийняти за основу вищесказане й рекомендувати Тимчасове 

положення про організацію навчального процесу в КІПДМ в умовах карантину 
до затвердження Вченою радою КІПДМ. 
 

  ІІ. СЛУХАЛИ:  

1. Юрчишин Г.М. – ознайомила присутніх із власною Рецензією на 
освітню програму з декоративно-прикладного мистецтва «Початкове 
професійне спрямування» з предмета «Художня кераміка» авторства          
Алієвої Н.В. – старшого вчителя Надвірнянської художньої школи, 
запропонувала членам НМР погодити Рецензію, внести при потребі пропозиції. 

 
ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Погодити вищезачитану Рецензію Юрчишин Г.М., зауважень  та 
пропозицій від членів НМР не було. 

Проголосували: одноголосно. 

 
 Голова навчально-методичної ради                     Дутка В.В. 

 
    Секретар навчально-методичної ради             Козар Л.С. 


