
ПРОТОКОЛ № 6 
засідання навчально-методичної ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ 
 

       від 03 грудня 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 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; 
 Далабожак Олександр Анатолійович – студент ІІ курсу ГД; 
   
 

Козар Людмила Степанівна  – секретар НМР. 
 

 
Порядок денний: 

 
1. Затвердження анкети опитування студентів щодо 

навчання та критеріїв оцінювання результатів 

навчальної діяльності. 

2. Програмне забезпечення дисциплін на кафедрах. 

 



   І. СЛУХАЛИ:  

1. Гордійчук О.З. – ознайомила членів НМР зі змістом анкети, яка була 
складена на основі анкетувань інших вищих закладів. Анкета включає 14 
питань із вибором кількох відповідей. 
 

І. ВИСТУПИЛИ:  
 1. Малиновський В.І., Дутка В.Я., Вах І.С., Книш Б.В., Далабожак О.А. –  
внесли незначні пропозиції у формулювання деяких питань в анкеті. 
 

І. УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити анкету опитування студентів щодо навчання та критеріїв 
оцінювання результатів навчальної діяльності, взявши до уваги пропозиції 
колег. 

   

ІІ. СЛУХАЛИ:  

1. Завідувачі кафедр Вах І.С., Молинь В.Д., Книш Б.В., Стеф’юк Н.А. – 
доповіли про програмне забезпечення викладачів, про наявність силабусів, 
експлікацій дисциплін тощо.  
 

ІІ. ВИСТУПИЛИ:  
1. Дутка В.В. – запропонувала упорядкувати програми відповідно до 

навчальних планів, відповідальними за цикл загальних дисциплін призначити  
Книш Б.В., за цикл монументальних дисциплін – Молинь В.Д., Дутку В.Я., за 
цикл дизайну Стеф’юк Н.А., Малиновського В.І.  

 
ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Упорядкувати програмне забезпечення згідно з навчальними планами 
до початку ІІ семестру, внести зміни, узгодити одностайну форму та зміст ОП. 
 
 
 
 
 Голова навчально-методичної ради   Дутка В.В. 
 

    Секретар навчально-методичної ради   Козар Л.С. 
   


