
Протокол № _6__ 

                                    Засідання вченої ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ  

      від 10 січня 2020 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 

           Молинь Валентина Дмитрівна –  доцент, зав. кафедри 

образотворчого мистецтва та академічних дисциплін, кандидат 

мистецтвознавства 

          Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент, зав. 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 

           Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер 

            Андрейканіч Людмила Ярославівна – начальник відділу кадрів. 

            Ділета Богдан Михайлович – старший викладач кафедри дизайну 

Відсутні :  

             Рахинська Вероніка – голова студентської ради  

             Кочержук Іван Степанович – Заслужений художник України, 

голова Косівської організації    НСХ  України 

 

 

Порядок денний 

1. Звіт про відповідність КІПДМ ЛНАМ стандартам протипожежної 

безпеки (гол. Інженер Сумарук Л.І.) 

2. Результати зимової сесії (заст. з навч. Роботи Дутка В.В.) 



3. Програми фахових дисциплін: актуальні питання освітньої 

діяльності спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво , реставрація» (завідувачі кафедр) 

4. Різне 

І. СЛУХАЛИ: Сумарука Л.І. з інформацією про стан  відповідності 

навчального закладу вимогам протипожежної безпеки. Висвітлено  низку 

заходів, які забезпечують протипожежну безпеку у приміщеннях 

інституту: встановлено сигнал пожежної ситуації; встановлені плафони на 

освітлювальних приладах; докуплені вогнегасники, які встановлені у 

спеціальних кутках; створена добровільна протипожежна дружина; 

застраховане життя членів добровільної протипожежної дружини; 

проведено навчання  з охорони праці та ін. Розроблено низку заходів по 

усуненню порушень та доведено їх до відома відповідальних за 

протипожежну безпеку. Однак, обробка дерев’яних конструкцій будови 

приміщення вогнетривким розчином та заміна мережі електропостачання 

потребують значних капіталовкладень, тому питання залишається 

відкритим. 

ВИСТУПИЛИ :  

Піроцький Г.Б. з тезою про те, що зміна технологій призвела до 

збільшення навантаження на електромережу інституту. Планується 

поступова заміна системи, що залежить від фінансування навчального 

закладу. 

Юрчищин Г.М., яка наголосила на персональній відповідальності кожного 

на своєму робочому місті. Дотримання правил пожежної безпеки – це 

низка комплексних заходів, які в першу чергу стосуються порядку та 

чистоти в аудиторіях та майстернях. Дано усне розпорядження: за час 

канікулярного періоду студентів здійснити генеральне прибирання 

приміщень, за яке несуть відповідальність завідувачі майстерень. 

УХВАЛИЛИ : Прийняти  інформацію до відома. Усунути заходи    

невідповідності вимогам протипожежної безпеки. Перевірку виконання 

заходів здійснити у березні 2020 року. 

2. СЛУХАЛИ: Дутку В.В. з інформацією про результати зимової сесії. 

Доведено до відома, що програмові завдання академічних та фахових 

дисциплін виконані на доброму рівні. Здійснено аналіз недоліків, 

виявлених під час екзаменаційних переглядів. Рекомендовано впровадити 

у навчальний процес силлабуси дисциплін; розробити методичні 

рекомендації до виконання самостійної роботи. Контроль за виконанням 

покласти на завідувачів кафедр. 



УХВАЛИЛИ : До кінця навчального року впровадити у навчальний 

процес силлабуси дисциплін; розробити методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи. Контроль за виконанням покласти на 

завідувачів кафедр. 

3. СЛУХАЛИ : завідувачів кафедр Нісевич.С.І., Ваха І.С., Стеф’юк Н.А., 

Молинь В.Д., Слободяна О.О. з аналізом програмових завдань. Було 

визначено основну парадигму удосконалення змісту навчального процесу 

– дотримання принципу студентоцентризму та компетентностний підхід до 

навчання. Програми дисциплін щорічно переглядаються та 

затверджуються згідно вимог часу та у контексті розвитку тенденцій 

національного декоративно-ужиткового мистецтва. Рекомендовано 

винести питання на методичну комісію з метою організації переходу на 

форму програм – силлабус.  

УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома; кафедрам розпочати 

перехід на форму програм –силлабус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                                Голова Вченої 

ради 

Дутка В.В.                                                                                   Юрчишин Г.М. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


