ПРОТОКОЛ № 5
засідання навчально-методичної ради
Косівського інституту ПДМ ЛНАМ
від 19 листопада 2021 року
Присутні:
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;
Дутка Василь Якович – доцент, старший викладач кафедри
образотворчого мистецтва та академічних дисциплін;
Вах Іван Станіславович – доцент, зав. кафедри декоративно-прикладного
мистецтва, кандидат мистецтвознавства;
Гордійчук Оксана Зіновіївна – старший викладач кафедри декоративноприкладного 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;
Далабожак Олександр Анатолійович – студент ІІ курсу ГД;
Козар Людмила Степанівна – секретар НМР.

Порядок денний:
1.

Корегування навчальних планів ОР «Бакалавр» за
результатами експертизи ЕГ 2021 року.

І. СЛУХАЛИ:
1. Дутка В.В. – доповіла про зауваження ЕГ у навчальних планах ОР
«Бакалавр» й на основі вказаних приміток запропонувала внести такі зміни:
- скасувати проходження педагогічної практики, а залишити в
навчальному плані переддипломну практику;
- виокремити з профілю «викладач», замінивши на кваліфікацію
«дизайнер», «художник»;
- уніфікувати подвійні назви навчальних предметів, при цьому визначити,
яка з дисциплін є актуальнішою й ґрунтовно розкриває навчальний зміст
предмета;
- професійно-освітні програми спрямувати в русло мистецтва, а не
педагогіки, тобто більшу увагу звернути на предмет «Психологія»;
- залучати в навчальний процес запрошених осіб, які б ділилися своїм
досвідом у неформальній формі, застосовуючи навички soft skills.
І. ВИСТУПИЛИ:
1. Малиновський В.І. – погодився із пропозиціями й при цьому зауважив:
- навчальний план повинен вказувати на важливість кожної дисципліни,
векторність, аналіз тощо;
- загальні назви дисциплін можуть включати окремі задекларовані
модулі;
- необхідно врегулювати РНП, ознайомитися з експлікацією формування
в навчальному плані;
- одна й та ж сама дисципліна не може повторюватися у циклі загальної
та фундаментальної підготовки;
- про зміни в навчально-педагогічному процесі узгоджувати із
здобувачами вищої освіти.
2. Дутка В.Я., Молинь В.Д. – запропонували створити додатки для
навчальних планів, які б надавали більш розширений зміст модулів будь-якої
окремої дисципліни.
3. Книш Б.В. – висунула пропозицію щодо назви дисципліни «Психологія
мистецтва», також запропонувала виокремити й продумати назви навчальних
предметів й узгодити їх на кафедрах.
І. УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до уваги зауваження ЕГ, обговорити та узгодити на кафедрах
вищеперелічені пропозиції, внести зміни в навчальні плани ОР «Бакалавр».
Голова навчально-методичної ради
Секретар навчально-методичної ради
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