
                                                            Протокол   № 5 

                                                 засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ                

                                                                                      від  21 лютого 2019 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. доцент, зав. кафедри ДПМ;  ; Нісевич С.І. кандидат 

філологічних наук; Слободян О.О., доцент,  зав.кафедри мистецтвознавства та 

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

В.Д., доцент, зав.кафедри декоративного мистецтва ;Рахинська В.  – голова 

студентської ради; Піроцький Г.Б. – помічник директора з господарської 

роботи, Стеф’юк Н А., зав. кафедрою дизайну; Перегінець В.І., голова 

профспілкового комітету; Сорохан Л.Ю., завідувач відділом кадрів КІПДМ, 

Ділета Б.М., старший викладач кафедри дизайну. 

 

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

спілки художників, Луканюк О.В. , головний бухгалтер КІПДМ. 

                                               

                                                Порядок денний 

 

1. Про зміни у Правилах прийому в КІПДМ ЛНАМ  

2. Затвердження структури КІПДМ ЛНАМ 

3. Затвердження Положення про магістерську роботу. 

 

1. СЛУХАЛИ:  Іватру Г.О. з інформацією про зміни в Правилах прийому у 

КІПДМ ЛНАМ. Доведено до відома про те, що згідно листів МОНУ та 

рішень регіональних нарад ПК виконала наступні зобов’язання : до 5 .02 

2019 р. опубліковано на сайті закладу Правила прийому; до 15.02. 2019р. 

– створено конкурсні пропозиції з адміністраторами ЄДЕБО; до 

15.02.2019р. – надіслано в МОНУ для погодження графік проведення 

творчих конкурсів; до 20.02 2019р. – надіслано обсяги прийому та 

випуску студентів за держзамовленням. Зміни Правил прийому у КІПДМ 

ЛНАМ стосуються вступних випробувань на спеціальність 022 «Дизайн». 

Згідно Додатку 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України  у 2019 році (пункт 3 розділу VІІ) для вступу на освітню 

програму «Дизайн»  потрібно здати три ЗНО – з української мови та 

літератури; історії України або фізики; математики або іноземної мови. 

Творчий конкурс при вступі на 022 «Дизайн» виключається. 

ВИСТУПИЛИ: Юрчишин Г.М. про специфічні умови вступної кампанії 

2019 року, в умовах конкуренції навчальних закладів. Рекомендовано 

ефективно провести профорієтаційну роботу. 

УХВАЛИЛИ : Затвердити Правила прийому в КІПДМ ЛНАМ на 2019 

н.р. 

2. Юрчишин Г.М., про затвердження структури КІПДМ ЛНАМ. Доведено 

до відома розбіжності у підпорядкуванні училища Косівського інституту 

ПДМ ЛНАМ.  



      УХВАЛИЛИ : 1.Просити ректора ЛНАМ проф. В.В Одрехівського 

винести питання про перетворення КІПДМ ЛНАМ на КІПДМ  на засідання 

Вчеої ради ЛНАМ 

2. Затвердити проект структури Косівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва ЛНАМ. 

3. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з Положенням про магістерську роботув КІПДМ 

ЛНАМ. 

(Положення на сайті КІПДМ ЛНАМ) Закцентовано увагу на тематиці 

магістерських робіт, рекомендовано прикладний характер досліджень. 

Оголошено структуру та обсяг магістерської роботи, основні етапи й 

особливості організації підготовки. На обговорення винесено права та 

обов’язки студентів, наукових керівників. Положення містить 

рекомендації до оформлення роботи, підготовки студента до захисту, 

порядок проведення захисту та додатки. 

ВИСТУПИЛИ : Слободян О.О. про доцільність запровадження 

Положення. 

                            Юрчишин Г.М. з пропозицією затвердити Положення. 

УХВАДИЛИ : Затвердити Положення про магістерську роботу в КІПДМ 

ЛНАМ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                   Голова Вченої ради 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    Витяг з протоколу   № 5 

                                                 засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ                

                                                                                      від  21 лютого 2019 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; Рахинська В.  – голова студентської ради; 

Піроцький Г.Б. – помічник директора з господарської роботи, Стеф’юк Н А., 

зав. кафедрою дизайну Перегінець В.І., голова профспілкового комітету 

Сорохан Л.Ю., завідувач відділом кадрів КІПДМ 

 

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

спілки художників, Луканюк О.В. , головний бухгалтер КІПДМ, Паньків М. 

                                               

                                                Порядок денний 

 

4. Про зміни у Правилах прийому в КІПДМ ЛНАМ  

5. Затвердження структури КІПДМ ЛНАМ 

6. Затвердження Положення про магістерську роботу. 

 

2.СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М., про затвердження структури КІПДМ 

ЛНАМ. Доведено до відома розбіжності у підпорядкуванні училища 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ.  

УХВАЛИЛИ : 1.Просити ректора ЛНАМ проф. В.В Одрехівського унести 

питання перетворення КІПДМ ЛНАМ на КІПДМ на засідання Вченої ради 

ЛНАМ. 

3. Затвердити проект структури Косівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва ЛНАМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                   Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                      Юрчишин Г.М. 



 

 

                                                              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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


