
                                                               Протокол № 3 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  23 листопада 2018 р.  

Присутні : Юрчишин Г.М., професор, 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;  ; 

Нісевич С.І. кандидат філологічних наук;;. 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, Паньків М. – голова студентської ради; Піроцький Г.Б. – помічник 

директора з господарської роботи, Кочержук С.І., заслужений художник 

України, голова регіональної спілки художників;  

 

Відсутні: Перегінець В.І., голова профспілкового комітету, Стеф’юк Н А., зав. 

кафедрою дизайну, Сорохан Л.Ю., завідувач відділом кадрів КІПДМ 

                                               Порядок денний 

 

1. Погодження правил прийому студентів КІПДМ ЛНАМ у 2019 р. 

2. Робота господарського відділу  

3. Звіт про роботу над акредитаційними справами. 

4. Різне. 

1.СЛУХАЛИ : Іватру Г.О., відповідального секретаря ПК. Доведено до 

відома проект умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 

2019 році, зокрема: 

- загальні положення 

- прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

- джерела фінансування здобуття вищої освіти 

- обсяги прийому та обсяги державного замовлення 

-строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання 

- порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до 

закладів вищої освіти 

-конкурсний відбір, його організація та проведення 

- спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти 

- рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

- реалізація права вступників на обрання місця навчання 

- коригування списку рекомендованих до зарахування 

- переведення на вакантні місця державного замовлення 

- наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок 

цільового пільгового державного кредиту 

- вимоги до правил прийому 

ВИСТУПИЛИ : Молинь В.Д. з пропозицією –  для вступу на магістратуру 

запровадити творчий конкурс у вигляді наукового реферату за темою. 

                               Юрчишин Г.М. з пропозицією – для вступу на ОР 

«Бакалавр» обмежитися одним творчим конкурсом – рисунком.  



УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома. 

2. СЛУХАЛИ : Піроцького Г.Б. про господарську роботу інституту. 

Звернуто увагу своєчасне  виконання робіт по енергозбереженню 

(установлення вікон у приміщеннях їдальні, коридорах, аудиторії №42). 

Доведено до відома про ремонтно-будівельні роботи – гаражі, кузня, 

навчальна аудиторія №28, 48, кафедри дизайну. 

Закцентовано увагу на брак робочих кадрів, що гальмує швидкість 

виконання робіт. 

Приведено план робіт на другий семестр, що визначає основні завдання 

перед господарським відділом – ремонт даху над навчальними аудиторіями 

академічних дисциплін, ремонти побутових приміщень гуртожитку, 

закупівля необхідного для проживання інвентаря, ремонт витяжної системи 

«Циклон» кафедри декоративного мистецтва. 

ВИСТУПИЛИ : Ділета Б.М. з пропозицією використовувати у цехах 

деревообробного призначення місцеві аспірації. 

                               Бзунько С.В. про необхідність лакувального цеху для 

опорядження готових виробів. 

                               Юрчишин Г.М. висловила подяку Піроцькому Г.Б. за 

високо-професійну організацію виконання  господарських робіт. 

УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома. 

3. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. із звітом про підготовку акредитаційних справ. 

Доведено до відома про виконання ліцензійних умов на кафедрах 

дизайну, декоративного мистецтва освітніх рівнів «Магстр» та 

«Бакалавр». Закцентовано увагу на завданнях, що стоять перед 

колективом інституту під час проведення акредитаційної експертизи. 

Виокремлено завдання щодо акредитації ОПП «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», що стосуються кадрового забезпечення 

спеціальності. Висловлено пропозицію перенести акредитацію ОПП 

«Менеждмент соціокультурної діяльності» на перше півріччя 2019 року. 

УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома. 

4. СЛУХАЛИ : Слободяна О.О. про рекомендації для навчального процесу 

методичних розробок доцента кафедри мистецтвознавства та 

гуманітарних наук  Горбаня Р.А. з дисципліни «Риторика». Висловлені 

схвальні висновки щодо якості змісту навчального посібника.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити  методичні рекомендації доцента кафедри 

мистецтвознавства та гуманітарних наук  Горбаня Р.А. з дисципліни 

«Риторика» для використання у навчальному процесі та рекомендувати їх 

до друку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                   Голова Вченої ради 



Дутка В.В.                                                                      Юрчишин Г.М. 
«Погоджено»      «Затверджую»                                      

 Ректор  ЛНАМ  професор В. Одрехівський           Директор КІПДМ Г. Юрчишин 

_____________________________   ___________________________ 

 

 

План роботи Вченої ради Косівського інституту прикладного та декоративного 

мистецтва Львівської національної академії мистецтв 
на перше півріччя 2018-2019 навчального року  

 

 

 

 

 

Заплановані для обговорення питання           

 

Доповідачі 

 

Вересень 1. Завдання навчального закладу на 2018-2019 

н.р. 

 

      2.  Затвердження обсягів педнавантаження на 

2018-2019 н.р. 

 

       3.  Затвердження плану роботи Вченої ради 

КІПДМ ЛНАМ на І півріччя 

 

 

Директор КІПДМ 

Проф.. Юрчишин 

Г.М. 

Заст.з навч роб. 

Дутка В.В. 

Жовтень       1. Завдання кафедр щодо акредитації освітніх 

програм. 

 

      2.   Творча, наукова та міжнародна діяльність  

КІПДМ ЛНАМ у   планах  роботи кафедр. 

 

      2.   Проект кошторису на 2018-2019 н.р. 

 

Заст.з навч роб. 

Дутка В.В. 

 

Завідувачі кафедр 

 

 

Гол.бух.Луканюк 

О.В. 

Листопад       1.  Виховна робота в КІПДМ : приорітетні 

завдання  

 

      2.  Робота господарського відділу, план заходів. 

 

      3. Звіт по оформленню документів до 

акредитаційної справи. 

    

Заст з вих..р.Тим’як 

І.Ю. 

 

Зав.госп.част 

Піроцький Г.Б. 

 

Зав.кафедрами 

Грудень 1       Профорієнтаційна робота кафедр в контексті 

вступної компанії 2018-2019 н.р. 

 

2.      Перегляд стану виконання   магістерських 

кваліфікаційних робіт. 

 

Завідувачі 

кафедрами  

 

Січень  1. Результати екзаменаційної сесії.  

 

 

2. Стан роботи над реалізацією дипломних проектів 

освітнього рівня «магістр» 

 Зав. навч. частиною 

Бурдяк С.І. 

 

Завідувачі 

кафедрами 

 

 

 

 



                                                              Витяг з  протокол № 3 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  23 листопада 2018 р.  

Присутні : Юрчишин Г.М., професор, 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;  ; 

Нісевич С.І. кандидат філологічних наук;;. 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, Паньків М. – голова студентської ради; Піроцький Г.Б. – помічник 

директора з господарської роботи, Кочержук С.І., заслужений художник 

України, голова регіональної спілки художників;  

 

Відсутні: Перегінець В.І., голова профспілкового комітету, Стеф’юк Н А., зав. 

кафедрою дизайну, Сорохан Л.Ю., завідувач відділом кадрів КІПДМ 

                                               Порядок денний 

 

1. Погодження правил прийому студентів КІПДМ ЛНАМ у 2019 р. 

2. Робота господарського відділу  

3. Звіт про роботу над акредитаційними справами. 

4. Різне (рекомендації щодо методичних напрацювань). 

 

5. СЛУХАЛИ : Слободяна О.О. про рекомендації для навчального процесу 

методичних розробок доцента кафедри мистецтвознавства та 

гуманітарних наук  Горбаня Р.А. з дисципліни «Риторика». Висловлені 

схвальні висновки щодо якості змісту навчального посібника.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити  методичні рекомендації доцента кафедри 

мистецтвознавства та гуманітарних наук  Горбаня Р.А. з дисципліни 

«Риторика» для використання у навчальному процесі та рекомендувати їх 

до друку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                   Голова Вченої ради 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


