
Протокол № _3__ 

                                    Засідання вченої ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ  

      від 23 жовтня 2019 року 

Присутні 

Юрчишин Г.М. – директор інституту ПДМ ЛНАМ, професор. 

 Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, голова НМР; 

           Стеф’юк Р.Г. – кандидат мистецтвознавства, директор Косівського училища 

ПДМ ЛНАМ 

 Бзунько Степан Васильович – доцент кафедри ДПМ 

          Радиш Юрій Юрійович – голова профспілки КІПДМ ЛНАМ 

           Вах Іван Станіславович – доцент, в.о. зав. кафедри ПДМ 

 Кочержук Іван Степанович – Заслужений художник України, голова Косівської 

організації    НСХ  України 

 Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент, зав. кафедри дизайну 

 Ділета Богдан Михайлович – старший викладач кафедри дизайну 

          Кушнір Олександра Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри ДПМ 

          Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри ДМ 

          Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з господарської роботи 

          Слободян Олег Олексійович – доцент, зав. кафедри історії мистецтва та 

гуманітарних наук, кандидат мистецтвознавства 

           Загоровська Віра Олегівна – старший інспектор кадрів 

            

Відсутні : Молинь Валентина Дмитрівна –  доцент, зав. кафедри 

образотворчого мистецтва та академічних дисциплін, кандидат 

мистецтвознавства 

             Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер 

             Рахинська Вероніка – голова студентської ради   

 

Порядок денний 

1. Перспективні напрями розвитку науково-творчох та освітньої діяльності 

КІПДМ ЛНАМ (директор інституту Юрчишин Г.М.) 

2. Концепція діяльності Косівського училища ПДМ ЛНАМ в контексті Закону 

України «Про фахову пкредвищу освіту» (директор училища Стеф’юк Р.Г.) 

3. Затвердження положень про кафедри (завідувачі кафедр) 

4. Різне  



І. СЛУХАЛИ: Юрчишин Г М., яка окреслила перспективні напрями  розвитку 

освітньої та науково-творчої діяльності КІПДМ. Вказано на основне стратегічне 

завдання КІПДМ ЛНАМ – вивчення, аналіз  та розвиток декоративно-прикладного 

мистецтва України. Спрямування зусиль на виховання творчої, ініціативної та 

національно-свідомої особистості, яка зуміє зорієнтуватися та адаптуватися у 

сучасному суспільному та мистецькому просторі. Для цього необхідно впроваджувати 

у навчальний процес прогресивні методики навчання, які відображають справжню 

історію, культуру та мистецтво і базуються на кращих традиціях українського народу, 

утверджують його інтелектуальний потенціал як вищу цінність суспільства. Важливим 

для закладу є подальше розширення та удосконалення роботи регіонального 

навчально-методичного комплексу на базі інституту із підготовки мистецьких кадрів, 

у який об’єднано загально-освітні школи, ліцеї, училища, художні школи України та 

зарубіжжя. Актуальним питанням сьогодення є інтеграція різнорівневих навчальних 

закладів, об’єднаних завданням – сформувати престижну конкурентоздатну 

професійну вищу школу. 

Комплексне наукове осмислення традицій національної культури, адаптація їх з 

актуальними тенденціями сучасного мистецтва 

Посилення ролі навчально-методичної ради для постійного підвищення якості освіти. 

Удосконалення гідних умов навчання за якісно вищими стандартами , творчості та 

побуту для студентів. 

Системне  вдосконалення професійного, творчого та наукового рівня науково-

педагогічних працівників  

Присвоєння вчених звань за творчі та наукові досягнення 

Створення тематичних енциклопедій, довідників 

Обмін навчальним досвідом між профільними мистецькими закладами України та 

зарубіжжя 

Сприяння інноваційним підходам до вивчення іноземних мов 

Розширення та поглиблення міжнародних зв’язків 

Оновлення плану розвитку матеріально-технічної бази із спрямуванням на 

модернізацію та оновлення навчально-виробничих ресурсів 

Формування фінансового плану інституту 

Удосконалення інтернет-порталу КІПДМ з метою популяризації інформації про 

діяльність інституту 



УХВАЛИЛИ : Взяти інформацію до відома, обговорити на кафедрах та запропонувати 

шляхи реалізації завдань. 

2. СЛУХАЛИ: Стеф’юка Р.Г. з доповіддю про основні завдання училища на 2019-2020 

навчальний рік: 

1) забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту; 

2) підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб економіки та 

суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

3) провадження на високому фаховому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями та 

спеціалізаціями; 

4) виховний процес у здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється на 

засадах національного виховання, патріотизму, соціальної активності, громадянської 

позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та 

екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності 

критично мислити та самоорганізовуватись в сучасних умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та 

практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу; 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей та 

досягнень суспільства; 

8) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштування випускників; 

9) взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими 

соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяти працевлаштуванню 

випускників. 

УХВАЛИЛИ : Взяти інформацію до відома, забезпечити реалізацію. 

3. СЛУХАЛИ : Завідувачів кафедр з положеннями про кафедри.  

РЕКОМЕНДОВАНО: доповнити положення розділом «Виконання посадових 

обов’язків членами кафедр», в якому чітко окреслити конкретні види діяльності для 

різних рівнів науково-педагогічних посад. 

УХВАЛИЛИ : Взяти положення за основу. 

 

 

Секретар Вченої ради                                                                Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                                   Юрчишин Г.М.  


