
Протокол 4 

Засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ 

Від 4 січня 2021р. 

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 з 

господарської роботи. 

13. Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер. 

14. Андрейканіч Людмила Ярославівна – начальник відділу   кадрів. 



15.                       Книш Богдана Василівна – кандидат мистецтвознавства, 

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. 

Порядок денний: 

1. Затвердження правил прийому у КІПДМ ЛНАМ (Відповідальний 

секретар ПК Самокіщук Н.М.) 

2. Інформація про захист дипломних робіт ОС «Магістр» (зав. каф. 

Декоративне мистецтво Нісевич С.І.) 

3. Проект Положення про організаію навчального процесу в умовах 

дистанційного навчання на кафедрах КІПДМ ЛНАМ (завідувачі 

кафедр) 

 

1. СЛУХАЛИ : Самокіщук Н.М., яка доповіла про зміни та доповнення у 

Правилах прийому в КІПДМ ЛНАМ на 2021 рік, які пов’язані із 

впровадженням у навчальний процес нових ОПП « Графічний дизайн» та 

«Дизайн одягу (взуття)». 

УХВАЛИЛИ : Затвердити  Правила прийому в КІПДМ ЛНАМ на 2020-2021 

н.р. 

 

2. СЛУХАЛИ : Нісевич С.І. про результати захисту магістерських робіт 

у 2020 році.  Доведено до відома якісну та абсолютну успішність випускників 

кафедри; зазначено про високий рівень графічних робіт та великий відсоток 

оригінальності. Запропоновано нові підходи до контролю якості виконання 

кваліфікаційних робіт, які полягають у систематичних щотижневих звітах 

магістрантів про стан роботи. 

ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В. з пропозицією під час затвердження теми  

прогнозувати її перспективність, актуальність  та наукову новизну.  



УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома 

 

3.  СЛУХАЛИ : Ваха І.С., Стеф’юк Н.А., Книш Б.В., Нісевич С.І.Молинь 

В.Д. про особливості організації навчання на кафедрах. Доведено до відома 

про форми навчання – дистанційну, змішану та очну, які застосовуються в 

залежності від специфіки кафедри. Запропоновано – удосконалити платформу 

методичних матеріалів для студентів інституту, запровадити щотижневий 

контроль за виконанням самостійної роботи та курсових завдань, ввести 

графіки роботи у майстернях з метою епідемічно-санітарної безпеки. 

Завідувачам майстерень організувати наочну підтримку проведення занять та 

забезпечити виконання усіх завдань в матеріалі. 

ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В. про асинхронний режим розкладу, що вимагає 

додаткових консультацій дистанційно з використанням можливостей 

комунікаційних технологій. Поповнення електронних навчальних матеріалів 

на сайті КІПДМ ЛНАМ відбувається систематично. Особливу увагу слід 

звернути на веб-ресурси навчальних дисциплін (програм, силабусів), що 

необхідні в умовах дистанційного навчання. 

               Юрчишин Г.М. про необхідність забезпечити виконання 

навчальних планів в умовах дистанційного навчання. Організація навчального 

процесу зобов’язує усіх працівників виконувати свої обов’язки чітко та 

вчасно. 

УХВАЛИЛИ : Положення затвердити як основу, внести зміни та доповнення 

запропоновані кафедрами. 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                                  Секретар 

вченої ради 

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

 


