Протокол № _4__
Засідання вченої ради
Косівського інституту ПДМ ЛНАМ
від 22 листопада 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
Кочержук Іван Степанович – Заслужений художник України, голова
Косівської організації НСХ України
Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент, зав. 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
Слободян Олег Олексійович – доцент, зав. кафедри історії
мистецтва та гуманітарних наук, кандидат мистецтвознавства
Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер
Відсутні : Молинь Валентина Дмитрівна –
доцент, зав. кафедри
образотворчого мистецтва та академічних дисциплін, кандидат
мистецтвознавства
Андрейканіч Людмила Ярославівна – начальник відділу кадрів.
Рахинська Вероніка – голова студентської ради
Ділета Богдан Михайлович – старший викладач кафедри дизайну

Порядок денний
1. Результати переглядів О.С. «Магістр»
2. Затвердження умов вступу до Косівського інституту та училища
прикладного та декоративного мистецтва
3. Різне

І. СЛУХАЛИ: Нісевич С.І. з інформацією про результати перегляду.
Доведено до відома вимоги щодо обсягів та порядку захисту
кваліфікаційної дипломної роботи. З 30 студентів 25 успішно склали сесію,
4 взяли академічну відпустку, 1 не з’явився. Висловлено пропозицію – за
результатами переддипломної практики здійснити допуск до виконання
практичної частини кваліфікаційної роботи.
УХВАЛИЛИ : Прийняти інформацію до відома.
2. СЛУХАЛИ: Мельничук Г.Л. з умовами вступу до Косівського інституту
та училища ЛНАМ. Обговорено основні зміни та доповнення до
зазначених умов. Висловлено пропозицію: звернути увагу на можливості
забезпечення підготовки студентів КІПДМ ЛНАМ та КУПДМ до
складання ЗНО з української мови та літератури, історії для О, «Бакалавр»;
англійської мови для ОС «Магістр».
УХВАЛИЛИ : Затвердити умови вступу до Косівського інституту та
училища ЛНАМ.

Секретар Вченої ради
ради
Дутка В.В.

Голова Вченої
Юрчишин Г.М.

