
ПРОТОКОЛ № 8 
засідання навчально-методичної ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ 
 

       від 11 березня 2021 року 

Присутні: 

 Юрчишин Галина Миколаївна – директор КІПДМ, професор архітектури; 
 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; 

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; 
 Стеф’юк Роман Григорович – директор КФКПДМ, кандидат 

мистецтвознавства, доцент; 
 Тим’як Ірина Юріївна – заступник директора КФКПДМ з виховної 

роботи; 
 Бурдяк Світлана Іванівна – завідувач навчальною частиною;  
 Перегінець Василь Іванович – голова профспілки, викладач; 
 Островська Ірина Володимирівна – викладач КФКПДМ. 

 
Козар Людмила Степанівна  – секретар НМР. 
 

 
Порядок денний: 

 
1. Організація навчального процесу під час воєнного  

стану.  

 



   І. СЛУХАЛИ:  

1. Юрчишин Г.М. – ознайомила присутніх із такими основними 
питаннями: 

- відновлення онлайн форми навчання з 14 березня; 
- слідкування за змінами в розкладі навчальних дисциплін; 
- налагодження комунікації зі студентами; 
- контролювання роботи дипломних проектів студентів; 
- стабільне чергування викладачів у КІПДМ; 
- згуртована допомога ЗСУ; 
- підготовка кімнат в гуртожитку для біженців. 

 
І. ВИСТУПИЛИ:  

 1. Дутка В.В. – наголосила про незначні зміни в навчальному процесі, про 
корегування навчальних програм, про підготовку дипломних проектів та 
пояснювальних записок, про профорієнтаційну роботу за межами закладу, а 
також звернула увагу на те, щоб долучити до навчання студентів-біженців, 
проводити з ними майстер-класи тощо. 
 2. Перегінець В.І. – доповів про організованість працівників та їх роботу в 
допомозі ЗСУ. 
 

І. УХВАЛИЛИ: 
 1. Вищесказане щодо організації навчального процесу в КІПДМ під час 
воєнного стану взяти до уваги. 
 
 
 
 
 
 
 Голова навчально-методичної ради   Дутка В.В. 
 

    Секретар навчально-методичної ради   Козар Л.С. 
   

 


