
Протокол № _7__ 

                                    Засідання вченої ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ  

      від 3 лютого 2020 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 

          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 

            Андрейканіч Людмила Ярославівна – начальник відділу кадрів. 

            Ділета Богдан Михайлович – старший викладач кафедри дизайну 

Відсутні :  

             Рахинська Вероніка – голова студентської ради  

             Кочержук Іван Степанович – Заслужений художник України, голова 

Косівської організації    НСХ  України 

Порядок денний 1. Відновлення довідки з Єдиного державного реєстру 

навчальних закладів із питань діяльності Косівського училища 

прикладного та декоративного мистецтва. 

                                 2. Різне 

            СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М.  з пропозиціями щодо відновлення     

довідки з Єдиного державного реєстру навчальних закладів із питань 

діяльності Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва: 



1. Відмінити наказ ректора Львівської національної академії мистецтв про 

ліквідацію довідки ЄРДПОУ Косівського училища прикладного та 

декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. 

2. Звернутись до реєстраційного відділу про поновлення даної довідки з 

метою своєчасного внесення в ЄДЕБО інформації конкурсних пропозицій 

прийому 2020 року, реєстрації студентів ІІ курсу для участі у ЗНО. 

Дані дії нададуть можливість вирішити питання щодо прийому та випуску 

студентів училища у 2020 році. 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Р.Г. з обгрунтуванням необхідності терміново 

вжити вищенаведені заходи. 

УХВАЛИЛИ : 1. Вивести Косівське училище прикладного та 

декоративного мистецтва із структури Косівського інституту прикладного 

та декоративного мистецтва ЛНАМ та приєднати його до Львівської 

національної академії мистецтв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                                Голова Вченої 

ради 

Дутка В.В.                                                                                   Юрчишин Г.М. 

 

 



Витяг з протоколу № _7__ 

                                    Засідання вченої ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ  

      від 3 лютого 2020 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 

          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 

            Андрейканіч Людмила Ярославівна – начальник відділу кадрів. 

            Ділета Богдан Михайлович – старший викладач кафедри дизайну 

Відсутні :  

             Рахинська Вероніка – голова студентської ради  

             Кочержук Іван Степанович – Заслужений художник України, голова Косівської організації    НСХ  

України 

Порядок денний: 

 1. Відновлення довідки з Єдиного державного реєстру навчальних 

закладів із питань діяльності Косівського училища прикладного та 

декоративного мистецтва. 

                                 

            СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М.  з пропозиціями щодо відновлення     

довідки з Єдиного державного реєстру навчальних закладів із питань 

діяльності Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва: 

1. Відмінити наказ ректора Львівської національної академії мистецтв про 

ліквідацію довідки ЄРДПОУ Косівського училища прикладного та 

декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. 

2. Звернутись до реєстраційного відділу про поновлення даної довідки з 

метою своєчасного внесення в ЄДЕБО інформації конкурсних пропозицій 

прийому 2020 року, реєстрації студентів ІІ курсу для участі у ЗНО. 

Дані дії нададуть можливість вирішити питання щодо прийому та випуску 

студентів училища у 2020 році. 



ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Р.Г. з обгрунтуванням необхідності терміново 

вжити вищенаведені заходи. 

УХВАЛИЛИ : 1. Просити вчену раду ЛНАМ вивести Косівське училище 

прикладного та декоративного мистецтва із структури Косівського 

інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ та приєднати 

його до Львівської національної академії мистецтв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                                Голова Вченої 

ради 

Дутка В.В.                                                                                   Юрчишин Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


