ПРОТОКОЛ № 9
засідання навчально-методичної ради
Косівського інституту ПДМ ЛНАМ
від 03 червня 2022 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;
Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент, зав. кафедри дизайну;
Книш Богдана Василівна – доцент кафедри історії мистецтва та
гуманітарних дисциплін, кандидат мистецтвознавства, член НМР;
Козар Людмила Степанівна – секретар НМР.

Порядок денний:
1. Перегляд освітніх програм «Декоративно-прикладне
мистецтво», «Дизайн одягу та взуття», «Менеджмент
соціокультурної діяльності» та зміни в навчальних
планах на 2022 – 2023 н.р.

І. СЛУХАЛИ:
1. І.С. Ваха, який доповів про зміни в навчальному плані:
- змінити кваліфікацію «художник декоративного мистецтва, викладач»
на «художник декоративного мистецтва»;
- вилучити «педагогічну практику» та ввести в навчальний план
«переддипломну практику» для 4 курсів;
- з циклу професійної підготовки вибіркової частини з VІІ семестру 4
години тижневого навантаження дисципліни «Вузька поглиблена спеціалізація»
перенести у цикл фундаментальної підготовки вибіркової частини;
- розширити каталог дисциплін вибіркової частини та запропонувати
такий перелік дисциплін: «Декоративний живопис», «Скульптура», «Синтез
технологій у текстилі та виробах зі шкіри»;
- вилучити дисципліну «Виконання кваліфікаційної роботи» циклу
професійної підготовки нормативної частини у VIII семестрі та ввести в
навчальний план дисципліну «Дипломне проектування» 4 години тижневого
навантаження;
- у цикл професійної підготовки вибіркової частини ВК 3 добавити
дисципліни «Історія художніх стилів» та «Історія орнаментів» по 2 години
тижневого навантаження у V та VІ семестрах;
- з циклу професійної підготовки вибіркової частини ВК 6 вилучити 4
години і змінити на вибіркові дисципліни «Історія дизайну інтер’єру» та
«Історія моди»;
- у цикл професійної підготовки ВК 5 Вузька поглиблена спеціалізація
додати 6 годин тижневого навантаження у VIII семестрі.
2. Б.В. Книш, яка повідомила про внесені зміни до навчального плану
освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності» ОР «Бакалавр»
відповідно до сучасних вимог: заміну в освітній програмі дисципліни «Методи
викладання спецдисциплін» на дисципліну «Художні промисли України»,
зміни в кількості годин дисциплін, запропоновано низку нових вибіркових
дисциплін.
3. Н.А. Стеф’юк, яка доповіла про наступні зміни в навчальному плані за
ОПП «Дизайн одягу та взуття»:
- у 2 Циклі фундаментальної підготовки (ЦФП) в 2.1 Нормативній частині
ЦФП змін немає, а у 2.2 Вибірковій частині 13.ВК 2.1.1 дисципліни «Живопис»,
ВК 2.1.2 «Спецживопис» замінено на дисципліни «Живопис за фахом»,
«Спецживопис за фахом»; 14.ВК 2.2.1 «Рисунок», ВК 2.2.2. «Спецрисунок» – на
«Рисунок за фахом», «Спецрисунок за фахом»;

- у 3 Циклі професійної підготовки (ЦПП) в 3.1 Нормативній частині ЦПП
ввести 23 ОК 19 переддипломну практику замість педагогічної та 24 ОК 20 –
виконання кваліфікаційної роботи – 12 год. ( у програму цієї дисципліни 12 год.
введено навчальний модуль «Комп’ютерна графіка» – 2 год.).
За результатами акредитаційної експертизи за ОПП «Графічний дизайн»
відбулися наступні зміни:
- у Циклі 3.1. в Нормативній частині ЦПП змінено 30 ОК 26
переддипломну практику замість педагогічної.
І. УХВАЛИЛИ:
1. На основі ОПП ухвалити вищезазначені зміни в навчальних планах на 2022 –
2023 н.р.
Проголосували: одноголосно.

Голова навчально-методичної ради

Дутка В.В.

Секретар навчально-методичної ради

Козар Л.С.

