
Протокол 7 

Засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ (ОНЛАЙН) 

Від 6 травня 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. Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри декоративного мистецтва. 

11. Книш Богдана Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

завідувач кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук. 

12. Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з 

господарської роботи. 

13. Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер. 

14. Мороз Іванна Ярославівна –  начальник відділу   кадрів. 

15. Костенюк Тетяна Святославівна – член студенської ради. 

 

ВІДСУТНІ 

                  

Печижак Роман Михайлович – начальник відділу культури Косівської РДА. 

Рахинська Вероніка Василівна – член студентської ради. 

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

 

 

 

 

 

Порядок денний: 



1. Зміни до ліцензійних вимог 

2. Методи викладання фахових дисциплін в умовах дистанційного 

навчання. 

3. Затвердження Положення про реалізацію  права студентів КІПДМ 

ЛНАМ на академічну мобільність. 

4. Положення про атестацію майстрів виробничого навчання. 

5. Затвердження навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

6. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. про порядок моніторингу якості освіти в КІПДМ 

ЛНАМ. Доведено до відома зміни в Ліцензійних умовах (Постанова КМУ від 

24 березня 2021р. № 365). Закцентовано увагу на вимогах до кадрового складу 

ЗВО та визначено строки підготовки до аудиту документації кафедр.  

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про необхідність навчально-методичного 

забезпечення до дисциплін та посилення ролі завідувачів майстернями під час 

удосконалення організації роботи над практичними завданнями. 

УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома. 

2.  СЛУХАЛИ : завідувачів кафедр Молинь В.Д., Книш Б.В., Стеф’юк Н.А. , 

Ваха І.С. Нісевич С.І. про методи організації проведення практичних 

дисциплін. Обговорено можливості роботи виробничих майстерень в умовах 

карантину. Виявлено шляхи удосконалення роботи виробничих майстерень в 

умовах карантину.  

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. з пропозицією обговорити на кафедрах план 

розробок методичного забезпечення для фахових дисциплін практичного 

характеру. 

УХВАЛИЛИ : кафедрам розробити графіки роботи майстерень для 

ефективної організації навчального процесу. 

 

 3. СЛУХАЛИ: Дутку В.В. з Положенням про реалізацію права студентів 

КІПДМ ЛНАМ на академічну мобільність. Доведено до відома структуру та 

зміст документа. 

 УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про реалізацію права студентів 

КІПДМ ЛНАМ на академічну мобільність. 

 

4. СЛУХАЛИ: Сабадаш-Мицьо з Положенням про атестацію майстрів 

виробничого навчання. Доведено до відома структуру та зміст документа.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про атестацію майстрів виробничого 

навчання. 

 

5. СЛУХАЛИ : Завідувачів кафедр із навчальними планами на 2021-2022 

навчальний рік. 



Доведено до відома низку змін, пов’язаних із модефікацією компонентів 

плану. 

6. СЛУХАЛИ: Луканюк О.В. з Проєктом вартості навчання у КІПДМ 

ЛНАМ.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити розмір річної вартістості навчання у КІПДМ 

ЛНАМ на 2021-2022 н.р. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити навчальні плани освітніх програм  «Дизайн одягу, 

взуття»; «Графічний дизайн», «Декоративне мистецтво», «Декоративно-

прикладне мистецтво» на 2021-2022 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Голова вченої ради                                                                                  Секретар 

вченої ради 

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

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 


