
                                                               Протокол № 5 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  23 грудня 2021 р.  
Присутні: 

Юрчишин Г.М. – директор інституту ПДМ ЛНАМ, професор. 

Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, голова НМР; 

Бзунько Степан Васильович – доцент кафедри ДПМ 

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 

Гордійчук Оксана Зіновієвна – старший викладач кафедри ДПМ 

Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри ДМ 

Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну  

Книш Богдана Василівна– доцент, зав. кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук            

Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер 

Яремин Любов Миколаївна – начальник відділу кадрів. 

Радиш Юрій Юрійович – голова профспілки КІПДМ ЛНАМ 

Стеф’юк Р.Г. – кандидат мистецтвознавства, директор Косівського училища ПДМ 

 

 Відсутні :  

Рахинська Вероніка – голова студентської ради 

Костенюк Тетяна Святославівна – член студентського самоврядування. 

Печижак Р.М. – начальник відділу культури та туризму Косівської МР 

Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з господарської роботи 

  

Порядок денний: 
 

1.Екзаменаційний перегляд Вченою радою. 

 

 

Екзаменаційний перегляд виявив зріз знань 1-4 курсів ОКР «Бакалавр» та 1 

курсу ОС «Магістр». Завідувачами кафедр доведено до відома інформацію про 

виконання навчальних планів освітніх програм, обговорено методику 

викладання в умовах дистанційного навчання, відкореговано та затверджено 

оцінки  та висловлено наступні рекомендації щодо удосконалення навчального 

процесу: 

 ВИСТУПИЛИ:  

1. Дутка В.В. з пропозицією до методики викладання рисунку та живопису – 

в умовах дистанційного навчання викладачам рисунку та живопису 

адаптувати завдання відповідно програми до умов виконання змістових 

модулів. Виконання копій зразків робіт супроводжувати методичними 

розробками поетапного виконання завдання. На перегляд виставляти 

оригінал роботи, яку копіюють на завдання.  

2. Дутка В.В. з пропозицією викладачам рисунку та живопису виконувати 

завдання паралельно із студентами академічних груп. 



3. Молинь В.Д. з пропозицією оцінювати творчу активність студента 

додатковим балом. 

4. Стеф’юк Н.А. з пропозицією відзначити студента 2 курсу Семегина М. 

кафедри «Дизайн» преміюванням у вигляді матеріальної винагороди. 

 

СЛУХАЛИ :Ваха І.С. з інформацією про відсутність доцента кафедри 

ДПМ Попенюка В.М. на екзаменаційних переглядах та безвідповідальне 

ставлення до своїх службових обов’язків. Виявлено низький рівень 

успішності у групах, де викладає Попенюк В.М.  

ВИСТУПИЛИ : Малиновський В.І. про порушення принципів 

академічної доброчесності з боку викладача. 

                                      Гаркус О.З про факт відсутності консультацій, 

навчання у академічних групах з боку Попенюка В.М. 

                                      Юрчишин Г.М. про недопустимість фактів 

відсутності на роботі та нехтування своїми посадовими обов’язками. 

                                      Дутка В.В. з пропозицією вжити заходів, для 

покарання за порушення службової дисципліни. 

На підставі доповідної записки Ваха І.С. про відсутність на роботі 

Попенюка В.М. під час екзаменаційних переглядів та нехтування ним 

своїх службових обов’язків висловлено пропозицію оголосити доценту 

кафедри ДПМ догану.  

За результатами відкритого голосування – «одноголосно» УХВАЛИЛИ: 

За безвідповідальне ставлення до своїх службових обов’язків винести 

Попенюку В.М. догану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Секретар вченої ради                                                     Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                        Юрчишин Г.М. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


