
Протокол № _1__ 

                                    Засідання вченої ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ  

      від 2 вересня 2019 року 

Присутні 

Юрчишин Г.М. – директор інституту ПДМ ЛНАМ, професор. 

 Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, голова НМР; 

           Стеф’юк Р.Г. – кандидат мистецтвознавства, директор Косівського училища 

ПДМ ЛНАМ 

 Бзунько Степан Васильович – доцент кафедри ДПМ 

          Радиш Юрій Юрійович – голова профспілки КІПДМ ЛНАМ 

 Вах Іван Станіславович – доцент, в.о. зав. кафедри ПДМ 

 Молинь Валентина Дмитрівна –  доцент, зав. кафедри образотворчого мистецтва 

та академічних дисциплін, кандидат мистецтвознавства 

 Слободян Олег Олексійович – доцент, зав. кафедри історії мистецтва та 

гуманітарних наук, кандидат мистецтвознавства 

 Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент, зав. кафедри дизайну 

 Ділета Богдан Михайлович – старший викладач кафедри дизайну 

          Кушнір Олександра Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри ДПМ 

          Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри ДМ 

          Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з господарської роботи 

          Кочержук Іван Степанович – Заслужений художник України, голова Косівської 

організації    НСХ  України 

           Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер 

           Загоровська Віра Олегівна – старший інспектор кадрів 

           Рахинська Вероніка – голова студентської ради   

 

Порядок денний 

1. Затвердження питань Вченої ради на 2019-2020 н.р. 

2. Звіт Приймальної комісії. 

І. СЛУХАЛИ: 

 1. Юрчишин Г.М., з перспективним планом роботи Вченої ради КІПДМ ЛНАМ 

на 2019-2020 н.р. Заплановані питання охоплюють навчальну, навчально-методичну, 

наукову та творчу, міжнародну діяльність інституту (план додається). 

 



УХВАЛИЛИ : План роботи Вченої ради взяти за основу. 

  

ІІ. СЛУХАЛИ: Самокіщук Н.М., адміністратора ЄДБО з звітом про роботу 

Приймальної комісії у 2019-2020 н.р. (звіт додається) 

Відзначено недостатній рівень активності абітурієнтів, зазначені об’єктивні та 

суб’єктивні причини даного явища. Вступна кампанія була успішною для ОР 

«Молодший спеціаліст», «Магістр». На ОР «Бакалавр» повернуто три державних 

місця. 

 ВИСТУПИЛИ: Юрчишин Г.М. про проблеми поточної вступної кампанії, зокрема 

зазначено , що кафедри повинні удосконалювати стратегію профорієнтаційної роботи, 

враховуючи помилки та недопрацювання минулого року. 

Доведено до відома план співпраці з Верховинською ОТГ по питаннях надання 

методичної допомоги викладачам загальноосвітніх та художніх шкіл у формі 

проведення майсте-ркласів та підготовчих курсів на базі цих навчальних закладів. 

УХВАЛИЛИ : Прийняти звіт до відома. Обов’язковою складовою індивідуального 

плану викладача вважати профорієнтаційну роботу. 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                                Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                                   Юрчишин Г.М. 

 


