
Протокол 1 

Засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ 

Від 30 вересня 2020р. 

Присутні : 

1.  Юрчишин Галина Миколаївна – Голова вченої ради, кандидат 

архітектури, професор, директор КІПДМ ЛНАМ. 

2. Дутка Вікторія Валеріївна – Секретар вченої ради, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, заступник директора з навчальної роботи. 

3. Стеф’юк Роман Григорович – кандидат мистецтвознавства, 

директор Косівського училища ПДМ ЛНАМ. 

4. Радиш Юрій Юрович– голова профспілки КІПДМЛНАМ. 

5. Молинь Валентина Дмитрівна – кандидат мистецтвознавства, 

доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та академічних 

дисциплін. 

6. Книш Богдана Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

завідувач кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук. 

7. Бзунько Степан Васильович – Заслужений художник України, 

доцент. 

8. Стеф’юк Ніна Андріївна – завідувач кафедри дизайну. 

9. Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук, 

доцент кафедри дизайну. 

10. Вах Іван Станіславович – кандидат географічних наук, доцент, 

завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва. 

11. Гордійчук Оксана Зінов’євна – методист кафедри ДПМ, старший 

викладач. 

12. Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри декоративного мистецтва. 

13. Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з 

господарської роботи. 

14. Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер. 



15. Андрейканіч Людмила Ярославівна – начальник відділу   кадрів. 

Відсутні 

1. Кочержук Іван Степанович – Заслужений  художник України, голова 

Косівської організації НСХ України. 

2. Паньків Максим Мирославович – член студентської ради інституту. 

 

Порядок денний: 

1. Стратегія та перспективні напрями розвитку Косівського інституту 

прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ у 2020-2021 н.р. (п. 

Юрчишин Г.М.) 

2. Результати вступної кампаній 2020 року  (п. Самокіщук Н.М.) 

3. Затвердження Положення про рейтинг науково-педагогічних 

працівників КІПДМ ЛНАМ (п. Дутка В.В.) 

4. Затвердження Положення про академічну доброчесність в КІПДМ 

ЛНАМ        п. (п. Дутка В.В.) 

5. Акредитація ОП «Дизайн»: завдання кафедри дизайну (п. Стеф’юк 

Н.А.) 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. про напрями роботи інституту у 2020-2021 

навч. році. Основним є удосконалення організації, змісту та якості навчально-

виховного процесу з метою досягнення європейських освітніх стандартів під 

час збереження базових національних цінністних пріоритетів і традицій 

української культури та мистецтва. До завдань науково-педагогічного 

колективу належить – побудова методики навчального процесу на принципах 

адаптивності, гнучкості, інноваційності форм творчо-наукової підготовки; 

постійне оновлення та вдосконалення системи навчально-творчого процесу, 

основних академічних засад мистецької освіти; запровадження системного 

моніторингу нормативно-правових актів щодо акредитації освітніх програм та 

підготовка до акредитаціїї нових освітніх програм «Дизайн одягу», 

«Графічний дизайн»; посилення ролі Навчально-методичної ради для 

постійного підвищення якості освіти; посилення ролі академічної спільноти; 

удосконалення гідних умов навчання за якісно вищими стандартами 

міжособистісної комунікації; формування молодого митця із сучасним 

образно-пластичним мисленням, з умінням оперувати найсучаснішим 

художнім інструментарієм і новітніми філософськими та мистецтвознавчими 

концепціями; розвиток і оновлення програм навчальних дисциплін; 

вдосконалення професійного творчого та науково-методичного рівня кожного 

педагога; удосконалення міждисциплінарного навчання через вибіркові 

дисципліни; розвиток матеріально-технічної бази; удосконалення інтернет-



порталу КІПДМ ЛНАМ; утвердження в колективі КІПДМ ЛНАМ високих 

духовних цінностей, атмосфери взаємоповаги, толерантності, патріотизму та 

самовідданої творчої праці для студентів. 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. з доповненням щодо плану роботи кафедри. 

УХВАЛИЛИ : Інформацію взяти до відома. 

2. СЛУХАЛИ : Бурдяк С.І. про результати вступної кампанії 2020 року. 

Доведено до відома вченої ради про наступне:  на ОС «Бакалавр» 

спеціальність 022 «Дизайн» виділено 24 державні місця – заповнено – 16; на 

ОС «Бакалавр» спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» виділено 48 державних місць – заповнено – 43; на ОС 

«Магістр» спеціальність 022 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» виділено 15 державних місць – заповнено – 13; на ОС 

«Бакалавр» спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

виділено 5 державних місць – заповнено – 0. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

3. СЛУХАЛИ: Положення про академічну доброчесність у Косівському 

інституті прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про академічну доброчесність у КІПДМ 

ЛНАМ. 

4. СЛУХАЛИ : Стеф’юк Н.А. про акредитацію ОП «Дизайн». Презентовано 

«дорожню карту» акредитації ОП «дизайн одягу» та ОП «Графічний дизайн», 

рекомендовану ЛНАМ для відкриття у КІПДМ ЛНАМ нових освітніх програм. 

Пропозиція призначити проектні групи над створенням освітніх програм: 

Гарант ОП «Дизайн одягу» Малиновський В.І., члени проектної групи 

Юрчишин Ю.Б., Стеф’юк Н.А.; гарант ОП «Графічний дизайн» Стасенко В.В., 

члени проектної групи Демцю М.І., Андрейканіч А.І. 

УХВАЛИЛИ : призначити проектні групи над створенням освітніх програм: 

Гарант ОП «Дизайн одягу» Малиновський В.І., члени проектної групи 

Юрчишин Ю.Б., Стеф’юк Н.А.; гарант ОП «Графічний дизайн» Стасенко В.В., 

члени проектної групи Демцю М.І., Андрейканіч А.І. 

5. СЛУХАЛИ : Стеф’юк Н.А. про роботу над формуванням освітньо-

професійних програм 22.01 «Дизайн( Графічний дизайн)» та 22.02 «Дизайн( 

Дизайн одягу (взуття))».  Доведено до відома Вченої ради пропозиції складу  

проектних груп та кандидатури  гарантів освітньо-професійних програм.  

УХВАЛИЛИ : 1.Затвердити проектну групу освітньо-професійної  програми  

022.01 «Дизайн (Графічний дизайн)» у складі : 

Стасенко В.В. – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри графічного 

дизайну і мистецтва книги, заслуженого діяча мистецтв – гарант. 

Члени проектної групи:  

Демцю М.І., народний художник України 

Юрчишин Г.М., кандидат архітектури, професор кафедри декоративно-

прикладного мистецтва. 

Андрейканіч А.І. – старший викладач кафедри дизайну. 

Юович-Углер Л.Ю. – старший викладач кафедри дизайну 



2.Затвердити проектну групу освітньо-професійної програми 022.02 «Дизайн 

одягу (взуття))» у складі: 

Малиновський В.І. – кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну, 

заслужений працівник культури України, гарант освітньої програми. 

Книш Б.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії мистецтва та 

гуманітарних наук; 

Білий В.Д. – кандидат мистецтвознавства; 

Стеф’юк Н.А. – кандидат мистецтвознавства. 

Юрчишин Ю.Б. – викладач кафедри дизайну. 

 

 

 

РІЗНЕ: Слухали Стеф’юка Р.Г. з справою на присвоєння йому вченого звання 

доцента. Доведено до відома звіт за 5 років про педагогічну та наукову 

активність претендента.  

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. у підтримку кандидатури. 

УХВАЛИЛИ : Рекомендувати Вченій раді ЛНАМ кандидатуру Стеф’юка Р.Г. 

на присвоєння вченого звання доцента. 

СЛУХАЛИ : Стеф’юка Р.Г. з презентацією навчально-методичних 

рекомендацій з дисципліни «англійська мова за професійним спрямуванням» 

за темою «Народні ремесла Гуцульщини» викладача англійської мови Баревич 

О.В. 

УХВАЛИЛИ : Рекомендувати впровадження методичних рекомендацій у 

навчальний процес. 

 

Голова вченої ради                                                                                  Секретар 

вченої ради 

Проф. Юрчишин Г.М.                                                                               Дутка В.В. 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 


