
                                                               Протокол № 4 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  3 січня 2019 р.  

Присутні : Юрчишин Г.М., професор, директор КІПДМ; Дутка В.В., доцент, 

заступник директора з навчальної роботи; Стеф’юк Р.Г.,кандидат 

мистецтвознавства, директор училища; Бзунько С.В., Заслужений художник 

України, доцент, Вах І.С. кандидат географічних наук зав. кафедри ДПМ;  ; 

Нісевич С.І. кандидат філологічних наук;;. Слободян О.О., доцент,  зав.кафедри 

мистецтвознавства та гуманітарних дисциплін; Кушнір О.В. кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри ДПМ,. Молинь В.Д., доцент, завкафедри 

МДЖ та образотворчого мистецтва; Луканюк О.В. , головний бухгалтер 

КІПДМ, Паньків М. – голова студентської ради; Піроцький Г.Б. – помічник 

директора з господарської роботи, Стеф’юк Н А., зав. кафедрою дизайну 

 

Відсутні: Перегінець В.І., голова профспілкового комітету, , Сорохан Л.Ю., 

завідувач відділом кадрів КІПДМ; Кочержук С.І., заслужений художник 

України, голова регіональної спілки художників. 

                                               Порядок денний 

 

1. Підведення підсумків І семестру 2018-2019 н.р. (доп. Дутка В.В., 

Стеф’юк Р.Г., завідувачі кафедрами) 

2. Внесення змін до положення про приймальну комісію КІПДМ ЛНАМ 

3. Обговорення стандарту вищої освіти України 02 «Культура і 

мистецтво», спеціальність 022 «Дизайн». 

3.  Різне. 

1.СЛУХАЛИ : завідувачів кафедр про навчальну, навчально-методичну, 

наукову та творчу роботу кафедр – звіти додаються. Доведено до відома 

інформацію про виконання індивідуальних навчальних планів. Наведено 

статистичні дані щодо успішності студентів. Викладачами інституту 

підготовлено до друку 30 наукових публікацій; взяли участь у науково-

практичних конференціях – 7 викладачів;  взяли участь у міжнародних 

мистецьких проектах Дутка В.В., Гаркус О.З. , Борук Г.Ю., Пліхтяк В.М.. 

Нісевич В.З.; мали персональні виставки – Дутка В.Я. (Лондон); розроблено 

низку навчально-методичних праць до забезпечення навчального процесу; 

організовані студентські пленери з фахових предметів; підготовлено 

студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах (викладачі 

Андрейканіч А.І., Ділета Б.М., Гаркус О.З., Дутка В.В.); кафедрами 

здійснювалася профорієнтаційна робота, зокрема, проведено олімпіаду 

творчого малюнка «Моя земля - Україна». 

Дутка В.В. здійснила аналіз успішності. Висловлені критичні зауваження 

щодо організації та провадження освітнього процесу. Зокрема, 

рекомендовано методичним комісіям кафедр розробити методи контролю 

організації навчання; затверджувати методичну роботу кафедр; розробити 

методи оцінювання знань студентів. В обов’язковому порядку розробити 

електронні варіанти лекційного матеріалу. Звернути увагу на забезпечення  

студентів методичними посібниками щодо самостійної роботи. 

Рекомендовано розробити спільні наукові теми в контексті магістерських 



досліджень. Рекомендовано викладачам та студентам магістратури 

здійснювати апробацію наукових досліджень на всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференціях, а також публікувати результати 

досліджень у спеціалізованих наукових виданнях. 

Разом з тим результатом творчої діяльності викладачів та студентів має бути 

участь у всеукраїнських виставках та мистецьких акціях (конкурсах, 

фестивалях тощо). Організація традиційних для Косівської мистецької 

школи  конкурсів «Водограй», «КосівГончарАрт», «Моя земля –  Україна» 

потребує удосконалення відповідно до оновленої концепції діяльності ЗВО. 

УХВАЛИЛИ : інформацію взяти до відома, результати успішності 

обговорити на засіданнях кафедр. 

2. СЛУХАЛИ: Дутку В.В. з проектом Положення про приймальну комісію 

Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. 

(Проект Положення додається). Положення містить загальну частину, що 

розроблена відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015р. № 1085 «Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу» та Закону України «Про вищу освіту» від 01.07. 

2014р. № 1556-7(редакція від 25.07.2018р.) Доведено до віома порядок 

організації роботи Приймальної комісії, порядок організації та 

проведення вступних іспитів. Прийнято рішення про проведення 

творчого конкурсу – рисунок. Доведено до відома інформацію про 

порядок зарахування вступників. Оголошено пропонований склад 

приймальної комісії (список додається). 

УХВАЛИЛИ : затвердити Положення про приймальну комісію 

Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. ЛНАМ. 

3. СЛУХАЛИ : Стеф’юк Н.А. про основні положення Стандарту вищої 

освіти для І рівня освіти «Бакалавр», галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», спеціальність 022 «Дизайн», затвердженого 

МОНУ13.12.2018р. наказом № 1391. 

 

УХВАЛИЛИ: освітню програму «Дизайн» формувати на основі  

Стандарту вищої освіти для І рівня освіти «Бакалавр», галузі знань 02 

«Культура і мистецтво», спеціальність 022 «Дизайн» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                   Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                      Юрчишин Г.М. 



«Погоджено»      «Затверджую»                                      

 Ректор  ЛНАМ  професор В. Одрехівський           Директор КІПДМ Г. Юрчишин 

_____________________________   ___________________________ 

 

 

План роботи Вченої ради Косівського інституту прикладного та декоративного 

мистецтва Львівської національної академії мистецтв 
на перше півріччя 2018-2019 навчального року  

 

 

 

 

 

Заплановані для обговорення питання           

 

Доповідачі 

 

Вересень 1. Завдання навчального закладу на 2018-2019 

н.р. 

 

      2.  Затвердження обсягів педнавантаження на 

2018-2019 н.р. 

 

       3.  Затвердження плану роботи Вченої ради 

КІПДМ ЛНАМ на І півріччя 

 

 

Директор КІПДМ 

Проф.. Юрчишин 

Г.М. 

Заст.з навч роб. 

Дутка В.В. 

Жовтень       1. Завдання кафедр щодо акредитації освітніх 

програм. 

 

      2.   Творча, наукова та міжнародна діяльність  

КІПДМ ЛНАМ у   планах  роботи кафедр. 

 

      2.   Проект кошторису на 2018-2019 н.р. 

 

Заст.з навч роб. 

Дутка В.В. 

 

Завідувачі кафедр 

 

 

Гол.бух.Луканюк 

О.В. 

Листопад       1.  Виховна робота в КІПДМ : приорітетні 

завдання  

 

      2.  Робота господарського відділу, план заходів. 

 

      3. Звіт по оформленню документів до 

акредитаційної справи. 

    

Заст з вих..р.Тим’як 

І.Ю. 

 

Зав.госп.част 

Піроцький Г.Б. 

 

Зав.кафедрами 

Грудень 1       Профорієнтаційна робота кафедр в контексті 

вступної компанії 2018-2019 н.р. 

 

2.      Перегляд стану виконання   магістерських 

кваліфікаційних робіт. 

 

Завідувачі 

кафедрами  

 

Січень  1. Результати екзаменаційної сесії.  

 

 

2. Стан роботи над реалізацією дипломних проектів 

освітнього рівня «магістр» 

 Зав. навч. частиною 

Бурдяк С.І. 

 

Завідувачі 

кафедрами 

 

 

 

 
                                                         



Витяг з  протоколу № 3 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  23 листопада 2018 р.  

 

Присутні : Юрчишин Г.М., професор, директор КІПДМ; Дутка В.В., доцент, 

заступник директора з навчальної роботи; Стеф’юк Р.Г.,кандидат 

мистецтвознавства, директор училища; Бзунько С.В., Заслужений художник 

України, доцент, Вах І.С. кандидат географічних наук зав. кафедри ДПМ;  ; 

Нісевич С.І. кандидат філологічних наук;;. Слободян О.О., доцент,  зав.кафедри 

мистецтвознавства та гуманітарних дисциплін; Кушнір О.В. кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри ДПМ,. Молинь В.Д., доцент, завкафедри 

МДЖ та образотворчого мистецтва; Луканюк О.В. , головний бухгалтер 

КІПДМ, Паньків М. – голова студентської ради; Піроцький Г.Б. – помічник 

директора з господарської роботи, Кочержук С.І., заслужений художник 

України, голова регіональної спілки художників;  

 

Відсутні: Перегінець В.І., голова профспілкового комітету, Стеф’юк Н А., зав. 

кафедрою дизайну, Сорохан Л.Ю., завідувач відділом кадрів КІПДМ 

                                               Порядок денний 

 

1. Погодження правил прийому студентів КІПДМ ЛНАМ у 2019 р. 

2. Робота господарського відділу  

3. Звіт про роботу над акредитаційними справами. 

4. Різне (рекомендації щодо методичних напрацювань). 

 

5. СЛУХАЛИ : Слободяна О.О. про рекомендації для навчального процесу 

методичних розробок доцента кафедри мистецтвознавства та 

гуманітарних наук  Горбаня Р.А. з дисципліни «Риторика». Висловлені 

схвальні висновки щодо якості змісту навчального посібника.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити  методичні рекомендації доцента кафедри 

мистецтвознавства та гуманітарних наук  Горбаня Р.А. з дисципліни 

«Риторика» для використання у навчальному процесі та рекомендувати їх 

до друку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                   Голова Вченої ради 

 


