
 

                                                            Протокол   № 7 

                                                 засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ                

                                                                                      від  23 травня 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,.; Піроцький Г.Б. – помічник директора з господарської 

роботи, Стеф’юк Н А., зав. кафедрою дизайну; Радиш Ю.Ю., голова профспілкового 

комітету; Загоровська В., завідувач відділом кадрів КІПДМ, Ділета Б.М., старший 

викладач кафедри дизайну., голова регіональної спілки художників; Луканюк О.В. , 

головний бухгалтер КІПДМ, Рахинська В., голова студради КІПДМ ЛНАМ. 

                                                 

 

Відсутні: Молинь В.Д., доцент, зав.кафедри декоративного мистецтва, Кочержук С.І., 

заслужений художник України 

 

Порядок денний: 

1. Виховна та спортивно-оздоровча робота в КІПДМ ЛНАМ. 

2. Затвердження ОП «ДИЗАЙН» 

3. Конкурсні справи 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Якимишина Я.В. та Тим’як І.Ю. із звітом про виховну та 

спортивно-оздоровчу роботу. Звіти додаються.  

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М.з позитивною характеристикою виховної 

роботи, відзначено велику кількість проведених заходів на високому якісному 

рівні.  

УХВАЛИЛИ : Прийняти інформацію до уваги. 

2. СЛУХАЛИ : Стеф’юк Н.А. про основні положення освітньої програми «Дизайн» 

галузі знань «Культура і мистецтво», спеціальність «Дизайн» для І освітнього 

ступеня «Бакалавр»  

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про унікальність програми, її сильні сторони та 

необхідність впровадження в КІПДМ ЛНАМ. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити ОП «Дизайн» для впровадження у навчальний процес. 

 

3. СЛУХАЛИ : Про конкурсні справи 

 Дутку В.В. з конкурсною справою Гордіци І.Д. на посаду професора кафедри ДМ 

        ВИСТУПИЛИ : Нісевич С.І. про високий творчо-професійний  рівень Гордіци 

І.Д. 

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

укласти контракт з Гордіцею І.Д. 

                              У підтримку кандидатури виступили Бзунько І.С., Стеф’юк Н.А., 

Юрчишин Г.М. 



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

Загоровської В.О., Слободяна О.О. 

 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : укласти контракт  з Гордіцею І.Д. та прийняти його на посаду 

професора кафедри ДПМ . 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Демцю М.І. на посаду професора кафедри 

Дизайну 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. про високий творчо-професійний  рівень Демцю М.І. 

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

укласти  контракт з Демцю М.І. 

                              У підтримку кандидатури виступили Слободян О.О.., Стеф’юк Н.А., 

Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : укласти контракт з Демцю М.І. та прийняти його  на посаду 

професора кафедри Дизайну. 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Мельничук Г.Л. . на посаду доцента кафедри 

ІМГД 

ВИСТУПИЛИ : Слободян О.О. про високий науково-професійний  рівень Мельничук 

Г.Л. 

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

продовжити контракт з Мельничук Г.Л. 

                              У підтримку кандидатури виступили Кушнір Л.В.., Бзунько С.В., 

Юрчишин Г.М. 

 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ІМГД  

Мельничук Г.Л. згідно контракту. 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Пліхтяка В.М. на посаду  викладача  кафедри 

Дизайну 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. про високий творчий  рівень Пліхтяка В.М. 

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

продовжити контракт з Пліхтяком В.М. 

                              У підтримку кандидатури виступили Радиш Ю.Ю.., Стеф’юк Н.А.,  

 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді викладача кафедри 

Дизайну  Пліхтяку В.М. згідно контракту. 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Юрчишин Ю.Б. на посаду викладача кафедри 

ІМГД 

ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В.. про високий творчо-професійний  рівень Юрчишин Ю.Б. 

   Слободян О.О... з мотивованим висновком кафедри та пропозицією 

укласти  контракт з Юрчишин Ю.Б. 



                              У підтримку кандидатури виступили Бзунько І.С., Стеф’юк Н.А., 

Нісевич С.І. 

 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : укласти контракт з Юрчишин Ю.Б. та прийняти її на посаду 

викладача кафедри ІМГД .  

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Андрейканіча А.І. на посаду 

старшого викладача кафедри Дизайну. 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. про високий творчо-професійний  рівень Андрейканіча 

А.І. 

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

продовжити контракт з Андрейканічем А.І. 

                              У підтримку кандидатури виступили Бзунько І.С., Стеф’юк Н.А., 

Юрчишин Г.М. 

 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри Дизайну  Андрейканіча А.І. згідно контракту. 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Бзунька С.В. на посаду доцента кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І..С.. про високий творчо-професійний  рівень Бзунька С.В. 

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

продовжити контракт з Бзуньком С.В. 

                              У підтримку кандидатури виступили Вах І.С., Слободян О.О. 

Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ДПМ  

Бзуньку С.В. згідно контракту. 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Ваха І.С. на посаду доцента кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про високий творчо-професійний  рівень Ваха І.С.  

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

контракт з Вахом І.С. 

                              У підтримку кандидатури виступили Бзунько І.С., Кушнір Л.В. 

 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ДПМ  

Ваху І.С.згідно контракту. 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Дяківа С.Р. на посаду доцента кафедри ІМГД 

ВИСТУПИЛИ Слободян О.О. про високий творчо-професійний  рівень Дяківа С.Р. 

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

продовжити контракт з Дяківим С.Р. 

                              У підтримку кандидатури виступили Вах І.С. Стеф’юк Н.А. 

 

За результатами таємного голосування:  – «за» 



УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ІМГД  

Дяківу Р.С. згідно контракту. 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Лаврентович Я.Я. на посаду старшого 

викладача кафедри ДМ 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. про високий творчо-професійний  рівень Лавринтович 

Я.Я. 

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

продовжити контракт з Лавринтович Я.Я. 

                              У підтримку кандидатури виступили Бзунько І.С., Стеф’юк Н.А.,  

 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ  Лавринтович Я.Я. згідно контракту. 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Макара Л.О. на посаду Старшого викладача 

кафедри ОМ 

ВИСТУПИЛИ : Слободян О.О. про високий творчо-професійний  рівень Макара Л.О. 

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

продовжити контракт з Макаром Л.О. 

                              У підтримку кандидатури виступили Бзунько І.С., Стеф’юк Н.А., 

Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ОМ  Макара Л.О. згідно контракту. 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Приймака Д.Й. на посаду старшого викладача 

кафедри ОМ 

ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В. про високий творчо-професійний  рівень Приймака Д.Й. 

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

продовжити контракт з Приймаком Д.Й. 

                              У підтримку кандидатури виступили Слободян ОО. Кушнір Л.В. 

Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування:  – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді Старшого викладача 

кафедри ОМ  Приймака Д.Й. згідно контракту. 

 

Дутку В.В. з конкурсною справою Стеф’юк Н.А. на посаду доцента кафедри 

Дизайну  

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про високий творчо-професійний  рівень Стеф’юк 

Н.А. 

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

продовжити контракт з Стеф’юк Н.А. 

                              У підтримку кандидатури виступили Бзунько І.С., Кушнір Л.В. 

Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування:  – «за» 



УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри 

Дизайну  Стеф’юк Н.А. згідно контракту. 

 

 

4. СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. з проектом звернення до МОНУ про перетворення 

КІПДМ ЛНАМ в юридичну особу Косівську Академію Декоративного 

Мистецтва. 

У зверненні зазначено, що Косівська мистецька школа пройшла 137 шлях 

розвитку. Незважаючи на складні історичні, політичні та культурно-мистецькі 

випробування, вона зросла від провінційної ткацької школи до провідного 

регіонального вищого навчального закладу, стратегічним завданням якого є 

збереження та розвиток традицій народного мистецтва України. 

 Утвердження Косівського інституту прикладного та декоративного 

мистецтва як вищої мистецької школи в статусі Академії декоративного 

мистецтва дозволить підняти авторитет навчального закладу, зміцнити її позиції 

як провідного регіонального вищого навчального закладу. 

 Унікальність та стратегічна важливість школи для розвитку національної 

культури та мистецтва, збереження традицій народного мистецтва є тими 

основними  факторами, які визначають необхідність перетворення інституту в 

Академію декоративного мистецтва. Зважаючи на це, Вчена рада Косівського 

інституту прикладного та декоративного мистецтва просить МОНУ звернутися 

до КМУ про перетворення Косівського інституту прикладного та декоративного 

мистецтва ЛНАМ в юридичну особу Косівську Академію декоративного 

мистецтва. 

УХВАЛИЛИ : просити МОНУ звернутися до КМУ про перетворення 

Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ в 

юридичну особу Косівську Академію декоративного мистецтва. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Витяг з  протоколу   № 7 

                                                 засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ                

                                                                                      від  23 травня 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,.; Піроцький Г.Б. – помічник директора з господарської 

роботи, Стеф’юк Н А., зав. кафедрою дизайну; Радиш Ю.Ю., голова профспілкового 

комітету; Загоровська В., завідувач відділом кадрів КІПДМ, Ділета Б.М., старший 

викладач кафедри дизайну., голова регіональної спілки художників; Луканюк О.В. , 

головний бухгалтер КІПДМ, Рахинська В., голова студради КІПДМ ЛНАМ. 

Відсутні: Молинь В.Д., доцент, зав.кафедри декоративного мистецтва, Кочержук С.І., 

заслужений художник України 

 

Порядок денний: 

1. Виховна та спортивно-оздоровча робота в КІПДМ ЛНАМ. 

2. Конкурсні справи 

3. Різне. 

СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. з проектом звернення до МОНУ про перетворення 

КІПДМ ЛНАМ в юридичну особу Косівську Академію Декоративного Мистецтва. 

У зверненні зазначено, що Косівська мистецька школа пройшла 137 шлях 

розвитку. Незважаючи на складні історичні, політичні та культурно-мистецькі 

випробування, вона зросла від провінційної ткацької школи до провідного 

регіонального вищого навчального закладу, стратегічним завданням якого є 

збереження та розвиток традицій народного мистецтва України. 

 Утвердження Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва як 

вищої мистецької школи в статусі Академії декоративного мистецтва дозволить 

підняти авторитет навчального закладу, зміцнити її позиції як провідного 

регіонального вищого навчального закладу. 

 Унікальність та стратегічна важливість школи для розвитку національної 

культури та мистецтва, збереження традицій народного мистецтва є тими основними  

факторами, які визначають необхідність перетворення інституту в Академію 

декоративного мистецтва. Зважаючи на це, Вчена рада Косівського інституту 

прикладного та декоративного мистецтва просить МОНУ звернутися до КМУ про 

перетворення Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ 

в юридичну особу Косівську Академію декоративного мистецтва. 

УХВАЛИЛИ : просити МОНУ звернутися до КМУ про перетворення Косівського 

інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ в юридичну особу 

Косівську Академію декоративного мистецтва. 

 
 

Секретар Вченої ради                                                   Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                      Юрчишин Г.М. 


