
                                                               Протокол № 8 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  19 квітня 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;. Перегінець В.І.,  голова профспілки; Луканюк О.В. , головний 

бухгалтер КІПДМ; Слободян О.О., доцент,  зав.кафедри мистецтвознавства та 

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

кафедри ДПМ, Галак І., голова студради. Молинь В.Д., доцент, завкафедри 

МДЖ та образотворчого мистецтва 

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

спілки художників 

                                               Порядок денний 

          1. Результати екзаменаційних переглядів ОР «Бакалавр» 

 2. Про зміну структури Косівського училища ЛНАМ 

          3. Затвердження Положення про підготовчі курси  

1.   СЛУХАЛИ : завідувачів кафедр про успішність студентів 4 курсів ОР 

«Бакалавр». За результатами переглядів виявлено незадовільний рівень якості 

знань та вмінь наступних студентів:  

Грона О. (4 ДВШ) з дисципліни «Проектна графіка» 

Музичин Х (4 ДВШ) з дисципліни «Проектна графіка» 

Якиб’юк С. (4 ДВШ) з дисципліни «Проектна графіка» 

Стефанишин С. (4 ХОМ) з дисципліни «Виконання кваліфікаційної роботи». 

 Висловлено низку зауважень до методики ведення проектування. 

Зокрема, рекомендовано тематику дипломного проектування розробляти на  

кафедрах в контексті наукової роботи кафедр 

2. СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. про існуючі невідповідності під час 

провадження освітньої та фінансово-господарської діяльності Косівського 

училища прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. Доведено до відома 

вченої ради  лист-звернення ректору ЛНАМ п. Одрехівському з 

обґрунтуванням необхідності зміни статусу навчального закладу.  

УХВАЛИЛИ : З метою усунення розбіжностей, які виникають при провадженні 

освітньої та фінансово-господарської діяльності Косівського училища 

прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ звернутись до Вченої ради 

ЛНАМ з проханням про входження (реорганізацію) училища до структури 

Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ 

(відповідно до ч.2 п.6 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту»). 

3. СЛУХАЛИ: Юрисконсульта Сабадаш-Мицьо С.І. з Положенням про 

підготовчі курси (текст додається) 

       УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про підготовчі курси.  
Секретар вченої ради                                                            Голова вченої ради  
КІПДМ ЛНАМ                                                                          КІПДМ ЛНАМ 

Дутка В.В.                                                                                  Юрчишин Г.М. 



Витяг з протоколу № 8 

засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ 

                                                                                      від  19 квітня 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; Перегінець В.І.,  голова профспілки; Луканюк О.В. , головний 

бухгалтер КІПДМ; Слободян О.О., доцент,  зав.кафедри мистецтвознавства та 

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

кафедри ДПМ, Галак І., голова студради. Молинь В.Д., доцент, завкафедри 

МДЖ та образотворчого мистецтва 

  

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

спілки художників 

                                               Порядок денний 

 2. Про зміну структури Косівського училища ЛНАМ 

 

2. СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. про існуючі невідповідності під час 

провадження освітньої та фінансово-господарської діяльності Косівського 

училища прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. Доведено до відома 

вченої ради  лист-звернення ректору ЛНАМ п. Одрехівському з 

обґрунтуванням необхідності зміни статусу навчального закладу.  

УХВАЛИЛИ : З метою усунення розбіжностей, які виникають при провадженні 

освітньої та фінансово-господарської діяльності Косівського училища 

прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ звернутись до Вченої ради 

ЛНАМ з проханням про входження (реорганізацію) училища до структури 

Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ 

(відповідно до ч.2 п.6 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту»). 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
Секретар вченої ради                                                            Голова вченої ради  
КІПДМ ЛНАМ                                                                          КІПДМ ЛНАМ 

Дутка В.В.                                                                                  Юрчишин Г.М. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


