
                                                               Протокол № 10 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  11 червня 2018 р.  

Присутні : Юрчишин Г.М., доцент, директор КІПДМ; Дутка В.В., доцент, 

заступник директора з навчальної роботи; Стеф’юк Р.Г.,кандидат 

мистецтвознавства, директор училища; Бзунько С.В., Заслужений художник 

України, доцент, Вах І.С. кандидат географічних наук зав. кафедри ДПМ;  

Сорохан Л.Ю., завідувач відділом кадрів КІПДМ; Нісевич С.І. кандидат 

філологічних наук; Малиновський В.І., доцент.;Стеф’юк Н А., зав. кафедрою 

дизайну;. Слободян О.О., доцент,  зав.кафедри мистецтвознавства та 

гуманітарних дисциплін; Кушнір О.В. кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри ДПМ,. Молинь В.Д., доцент, завкафедри МДЖ та образотворчого 

мистецтва; Луканюк О.В. , головний бухгалтер КІПДМ 

  

Відсутні: Кочержук С.І., заслужений художник України, голова регіональної 

спілки художників; Перегінець В.І.,  голова профспілки. Галак І., голова 

студради. 

                                               Порядок денний 

 

1. Підсумки екзаменаційних переглядів (завідувачі кафедр, Дутка В.В.) 

2. Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників 

3. Різне 

СЛУХАЛИ : завідувачів кафедр Стеф’юк Н.А., Молинь В.Д., Слободяна 

О.О., Ваха І.С. про стан успішності на кафедрах. Відзначено добрий рівень 

виконання програмових завдань. Студенти кафедри ДПМ –  Трофанюк  

Ю.,Романюк А., Аксєнтьєва А.,  кафедри ОМ –  Нагорняк Д. не з’явилися на 

екзамени-перегляди.  

ВИСТУПИЛИ: Дутка В.В. про добру якість виконання програмових 

завдань. Вимоги до рівня робіт поставлені відповідно до рівня акредитації. 

Відзначено достатній рівень наукової складової, виконаний студентами ОР 

«Магістр». Запропоновано відзначити викладачів, що показали високий 

якісний рівень успішності в академічних групах: Богатчук О.І., Борук Г.Ю.; 

Гаврилків Н.М., Білий В.Д.; Калитко А.М.. Студентам, що мають 

заборгованості з академічних та фахових дисциплін рекомендовано 

перездачу до 22 червня 2018 р. 

УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ : Про конкурсні справи 

 Дутку В.В. з конкурсною справою Гаврилей В.М. на посаду старшого 

викладача кафедри ІМГД 

ВИСТУПИЛИ : Слободян О.О. про високий методичний рівень Гаврилей 

В.М.. 

   Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та 

пропозицією продовжити контракт з Гаврилей В.М. 

                              У підтримку кандидатури виступили Молинь В.Д., Стеф’юк 

Н.А., Юрчишин Г.М. 



Створено лічильну комісію для таємного голосування у складі – Луканюк О.В., 

Сорохан Л.Ю., Слободяна О.О. 

 

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого 

викладача кафедри ІМГД Гаврилей В.М. згідно контракту. 

  

СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з конкурсною справою Дяківа Р.С. на посаду 

доцента кафедри ІМГД 

ВИСТУПИЛИ : Слободян О.О.ю про високий методичний рівень Дяківа Р.С.  

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Дяківим Р.С. 

У підтримку кандидатури виступили Стеф’юк Р.Г., Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри 

ІМГД 

Дяківу Р.С. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Богатчук О.І. на посаду 

старшого викладача кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І.С. про високий методичний рівень Богатчук О.І. 

  Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією 

продовжити контракт з Богатчук О.І.                                

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Богатчук О.І. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Гордійчук О.З. на посаду 

старшого викладача кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І.С. про високий методичний рівень Гордійчук О.З. 

  Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією 

продовжити контракт з Гордійчук О.З. 

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 

У підтримку кандидатури виступили Юрчишин Г.М., Слободян О.О., Стеф’юк 

Н.А.. Бзунько С.В. запропонував розглянути можливість перевести Гордійчук 

О.З. на посаду доцента. 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Гордійчук О.З. згідно контракту та розглянути можливість 

перевести Гордійчук О.З. на посаду доцента. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Крицкалюка О.І. на посаду 

старшого викладача кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І.С. про високий методичний рівень Крицкалюка О.І. 

  Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією 

продовжити контракт з Крицкалюком О.І. 

У підтримку кандидатури виступив Бзунько С.В. 

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 



УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Крицкалюку О.І згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Селезінки М.М. на посаду 

професора кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І.С. про високий методичний рівень Крицкалюка О.І. 

  Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією 

продовжити контракт з Селезінкою М.М. 

У підтримку кандидатури виступила Юрчишин Г. М. 

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді професора кафедри 

ДПМ Селезінці М.М. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Гапєєва Т.В. на посаду 

викладача кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про низький якісний рівень успішності в 

академічних групах, в яких викладає Гапєєв Т.В. 

                               Дутка В.В.. про недостатню творчу та методичну активність 

викладача. 

   Кушнір Л.В. про виконання викладачем мінімального обсягу 

навчального навантаження.  

За результатами таємного голосування: 11 – «за», 3 – «проти». 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді викладача кафедри 

ДПМ Гапєєву Т.В. згідно контракту. 

 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Углер-Бович Л.Ю. на 

посаду старшого викладача кафедри дизайну 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. про високий методичний рівень Углер-Бович 

Л.Ю  
Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Углер-Бович Л.Ю 

 У підтримку кандидатури виступили Дутка В.В., Малиновський В.І. 

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Углер-Бович Л.Ю згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Ділети Б.М. на посаду 

старшого викладача кафедри дизайну 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. про високий методичний рівень Ділети Б.М. 

Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Ділетою Б.М.   

У підтримку кандидатури виступили Бзунько С.В., Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Ділеті Б.М.  згідно контракту. 

 



СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Юсипчука Р.Б. на посаду 

старшого викладача кафедри ОМ 

ВИСТУПИЛИ : Молинь В.Д. про високий методичний рівень Юсипчука Р.Б  

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Юсипчуком Р.Б  

У підтримку кандидатури виступили Стеф’юк Р.Г. 

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Юсипчуку Р.Б згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Дутки В.Я. на посаду 

доцента кафедри ОМ 

ВИСТУПИЛИ : Молинь В.Д. про високий методичний рівень Дутки В.Я.  

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Дуткою В.Я. 

У підтримку кандидатури виступили Стеф’юк Р.Г., Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ОМ 

Дутці В.Я. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Калитки А.М. на посаду 

доцента кафедри ОМ 

ВИСТУПИЛИ : Молинь В.Д. про високий методичний рівень КалиткиА.М.   

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Калиткою А.М. 

У підтримку кандидатури виступила Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 14 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ОМ 

Калитці А.М. згідно контракту. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секретар вченої ради                                                            Голова вченої ради  
КІПДМ ЛНАМ                                                                          КІПДМ ЛНАМ 

Дутка В.В.                                                                                  Юрчишин Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


