
Протокол № _5__ 

                                    Засідання вченої ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ  

      від 18 грудня 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 

            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 

           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 

Відсутні :  Кочержук Іван Степанович – Заслужений художник України, 

голова Косівської організації    НСХ  України 

Порядок денний 

1. Затвердження Положення про студентське самоврядування в 

КІПДМ ЛНАМ 

2. Затвердження Положення про підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників в КІПДМ ЛНАМ  

3. Про зміну назви кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук 

4. Атестаційні справи 

5. Різне 



1.СЛУХАЛИ: Сабадаш-Мицьо про основні засади Положення про 

студентське самоврядування. Доведено до відома інформацію щодо 

правової бази, на основі якої створено Положення, методи адаптації 

Положення до навчального процесу у КІПДМ ЛНАМ. 

ВИСТУПИЛИ : Рахінська В., голова студентської ради з позитивною 

оцінкою документа. Зазначено, що на основі Положення розроблено 

Статут студентського самоврядування. 

УХВАЛИЛИ : Затвердити Положення про студентське самоврядування. 

2. СЛУХАЛИ : Сабадаш-Мицьо з Положенням про підвищення      

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників в КІПДМ 

ЛНАМ . 

ВИСТУПИЛИ : Молинь В.Д., Слободян.О.О., Нісевич С.І. з 

пропозиціями щодо застосування у інституті накопичувальної системи 

кредитів стажування.  

                                 Юрчишин Г.М. про правові та фінансові 

особливості організації стажування науково-педагогічних працівників. 

  УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників в КІПДМ ЛНАМ  

3. СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. про доцільність зміни назви кафедри історії 

мистецтва та гуманітарних наук на кафедру історії мистецтва та соціально-

гуманітарних  наук. Це мотивовано тим, що дисципліни навчального 

плану, що внесені кафедрою у навчальний процес мають вагому соціальну 

складову; спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності, що є 

випусковою для кафедри,  готує фахівців для соціальної сфери діяльності.  

Отже нова назва є логічною  та такою, що повністю розкриває усі аспекти 

діяльності кафедри. 

ВИСТУПИЛИ : Слободян О.О. у підтримку пропозиції змінити назву 

кафедри. 

УХВАЛИЛИ : змінити назву кафедри історії мистецтва та гуманітарних 

наук на кафедру історії мистецтва та соціально-гуманітарних  наук. 

4. СЛУХАЛИ: Дутку В.В. з атестаційною справою Стеф’юка Р.Г. на 

присвоєння вченого звання доцента кафедри декоративного мистецтва. 

Доведено до відома звіт претендента ( додається до протоколу). 

Висвітлено основні дані про здобувача, основні навчально-методичні та 

наукові публікації, дані апробації професійної діяльності. 



У ВИСТУПАХ Ваха І.С.,  Бзунька С.В., Стеф’юк Н.А., Дутки В.В., 

Слободяна О.О., Нісевич С.І., Юрчишин Г.М. дана висока оцінка 

професійних та людських  якостей претендента.  

Пропозицію присвоїти вчене звання доцента висунуто на голосування. За 

результатами відкритого голосування : «за» - одноголосно  

УХВАЛИЛИ : Рекомендувати Вченій раді ЛНАМ кандидатуру Стеф’юка 

Р.Г., кандидата наук, доцента кафедри декоративного мистецтва на 

присвоєння вченого звання доцент. 

СЛУХАЛИ : Слободяна О.О. з атестаційною справою Горбаня Р.А. на 

присвоєння вченого звання – професор. Наведено основні дані про 

здобувача, окреслено наукову роботу, участь у підготовці та атестації 

науково-педагогічних кадрів, основні навчально-методичні та наукові 

публікації, апробація професійної діяльності. Звіт про науково-педагогічну 

діяльність заслуханий на засіданні кафедри історії мистецтва та 

гуманітарних наук (Протокол кафедри №4 від 12 грудня 2019 року). 

Пропозиція – рекомендувати Вченій раді ЛНАМ присвоїти доктору наук, 

професору кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук 

Горбаню Р.А. вчене звання  професора.  

У ВИСТУПАХ Юрчишин Г.М., Нісевич С.І., Дутки В.В. дано позитивну 

оцінку професійній діяльності, науковим досягненням та високому рівню 

духовності здобувача. 

Пропозицію висунуто на голосування. За результатами відкритого 

голосування: одноголосно «за» 

УХВАЛИЛИ : рекомендувати Вченій раді ЛНАМ присвоїти доктору наук, 

професору кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук 

Горбаню Р.А. вчене звання  професора.  

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                                Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                                   Юрчишин Г.М. 



Витяг з протоколу№5 

 Вченої рад КІПДМ ЛНАМ 

від 18 грудня 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 

            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 

           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 

Відсутні :  Кочержук Іван Степанович – Заслужений художник України, 

голова Косівської організації    НСХ  України 

Порядок денний 

4. Атестаційні справи 

4. СЛУХАЛИ: Дутку В.В. з атестаційною справою Стеф’юка Р.Г. на 

присвоєння вченого звання доцента кафедри декоративного мистецтва. 

Доведено до відома звіт претендента ( додається до протоколу). 

Висвітлено основні дані про здобувача, основні навчально-методичні 

та наукові публікації, дані апробації професійної діяльності. 



У ВИСТУПАХ Ваха І.С.,  Бзунька С.В., Стеф’юк Н.А., Дутки В.В., 

Слободяна О.О., Нісевич С.І., Юрчишин Г.М. дано високу оцінку 

професійних та духовних  якостей здобувача.  

Пропозицію присвоїти вчене звання доцента висунуто на голосування. 

За результатами відкритого голосування : «за» - одноголосно  

УХВАЛИЛИ : Рекомендувати Вченій раді ЛНАМ кандидатуру 

Стеф’юка Р.Г., кандидата наук, доцента кафедри декоративного 

мистецтва на присвоєння вченого звання доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар                                                                           Голова 

Вченої ради                                                                      Вченої ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу№5 

 Вченої рад КІПДМ ЛНАМ 

від 18 грудня 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 

            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 

           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 

Відсутні :  Кочержук Іван Степанович – Заслужений художник України, 

голова Косівської організації    НСХ  України 

Порядок денний 

4. Атестаційні справи 

СЛУХАЛИ : Слободяна О.О. з атестаційною справою Горбаня Р.А. на 

присвоєння вченого звання – професор. Наведено основні дані про 

здобувача, окреслено наукову роботу, участь у підготовці та атестації 

науково-педагогічних кадрів, основні навчально-методичні та наукові 

публікації, апробація професійної діяльності. Звіт про науково-

педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри історії 

мистецтва та гуманітарних наук (Протокол кафедри №4 від 12 грудня 



2019 року). Пропозиція – рекомендувати Вченій раді ЛНАМ присвоїти 

доктору наук, професору кафедри історії мистецтва та соціально-

гуманітарних наук Горбаню Р.А. вчене звання  професора.  

У ВИСТУПАХ Юрчишин Г.М., Нісевич С.І., Дутки В.В. дано 

позитивну оцінку професійній діяльності, науковим досягненням та 

високому рівню духовності здобувача. 

Пропозицію висунуто на голосування. За результатами відкритого 

голосування: одноголосно «за» 

УХВАЛИЛИ : рекомендувати Вченій раді ЛНАМ присвоїти доктору 

наук, професору кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних 

наук Горбаню Р.А. вчене звання  професора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар                                                                           Голова 

Вченої ради                                                                      Вченої ради 

 

 

 

 



 

  


