Протокол 3
Засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ
Від 11 грудня 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.

Бзунько Степан Васильович – Заслужений художник України,

доцент.
7.

Стеф’юк Ніна Андріївна – завідувач кафедри дизайну.

8.

Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук,

доцент кафедри дизайну.
9.

Вах Іван Станіславович – кандидат географічних наук, доцент,

завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
10. Гордійчук Оксана Зінов’євна – методист кафедри ДПМ, старший
викладач.
11. Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач
кафедри декоративного мистецтва.
12. Піроцький

Геннадій

Борисович

–

помічник

директора

господарської роботи.
13. Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер.
14. Андрейканіч Людмила Ярославівна – начальник відділу кадрів.

з

Книш Богдана Василівна – кандидат мистецтвознавства,

15.

доцент, завідувач кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук.
Відсутні
1. Кочержук Іван Степанович – Заслужений

художник України, голова

Косівської організації НСХ України.
2. Паньків Максим Мирославович – член студентської ради інституту.
3. Книш Богдана Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач
кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук.
Порядок денний:
1. Звіт по оформленню документів акредитаційних справ кафедри
дизайну (зав каф. Стеф’юк Н.А. )
2. Співпраця з навчальними закладами ІІ рівня акредитації у контексті
профорієнтаційної роботи кафедр (зав. кафедрами)
3. Грандові пропозиції як засіб розвитку освітніх програм кафедр
(завідувачі кафедр)
4. Різне
1. СЛУХАЛИ : Стеф’юк Н.А. про результати роботи по акредитації освітніх
програм. Доведено до відома :
1. Розроблено навчальні плани ОП «Дизайн одягу (взуття)», «Графічний
дизайн».
2. Розроблено логічно-структурні схеми навчального процесу.
3. Розроблено та затверджено Вченою радою ЛНАМ освітньо-професійні
програми (Протокол Вченої ради ЛНАМ №3 від 26 11 2020р.)
4. Переведено студентів з ОП «Дизайн» на новостворені освітні програми
згідно заяв студентів.
Винесені на обговорення завдання, які стоять перед кафедрою у ІІ семестрі.
ВИСТУПИЛИ : Малиновський В.І. про якісні зміни у новостворених ОП, що
позитивно вплине на навчальний процес кафедри.
УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома.
2. СЛУХАЛИ: Ваха І.С. , Стеф’юк Н.А., Молинь В.Д., Книш Б.В. про
вектори співпраці з навчальними закладами мистецького спрямування.
Доведено до відома про типи навчальних закладів, з якими планується
співпраця. Визначено методи проведення профорієнтаційної роботи із
абітурієнтами.
ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В. про наповненість сайту роботами,
інформацією про навчальний процес та творчі досягнення викладачів та
студентів.

УХВАЛИЛИ : 1. Звіт про проведену роботу по співпраці з навчальними
закладами призначити на 25 січня 2021 року.
2.Створити робочу групу над роботою по удосконаленню роботи
сайту КІПДМ ЛНАМ – Вах І.С., Дутка В.В., Малиновський В.І., Порох
Ю.І., Андрейканіч А.І., Гаркус О.З., Книш Б.В.. Турянська Ж.Д
3. СЛУХАЛИ : Стеф’юк Н.А., Книш Б.В., Нісевич С.І. Гаркуса О.З. з
пропозиціями участі у грандових проектах. Обговорено тематику
написання грандів Визначено вагому роль грандових проектів для
розвитку відділів та кафедр інституту.
ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про необхідність залучення
прогресивного педагогічного та мистецького досвіду науковопедагогічних працівників та креативу студентської спільноти до
написання грандових програм.
УХВАЛИЛИ : кафедрам взяти до уваги можливості участь у написанні
грандів.
4. СЛУХАЛИ: Нісевич С.І. з презентацією збірника тез доповідей на
студентській
науково-практичній
конференції
«Проблеми
декоративного мистецтва Гуцульщини: традиції та сучасність».
УХВАЛИЛИ : Збірник тез рекомендувати до друку.

Голова вченої ради
вченої ради
Проф. Юрчишин Г.М.

Секретар
Дутка В.В.

