
Протокол № _8__ 

                                    Засідання вченої ради 

Косівського інституту ПДМ ЛНАМ  

      від 14 травня 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. Про організацію захистів ОС «Бакалавр» в КІПДМ ЛНАМ в 

умовах карантину (дир. проф. Юрчишин Г.М.). 

2. Затвердження форми звіту науково-педагогічних працівників 

(заст. дир. Дутка В.В.). 

3. Різне. 

            4.    Нова редакція установчих документів КІПДМ ЛНАМ. (дир. п. 

Юрчишин Г.М.) 

 

                          

          1.  СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М.  про організацію захисту кваліфікаційних 

робіт в умовах карантину. У зв’язку із недосконалим забезпеченням усіх районів 

мережею інтернет є необхідність проведення захисту дипломних робіт у 

приміщенні інституту. В окремих випадках (велика відстань між навчальним 

закладом та місцем проживання дипломника) надати можливість захистити 

дипломну роботу дистанційно з повною автентизацією дипломника та його 

дипломної роботи із записом захисту на цифровий носій.  Для забезпечення 

виконання роботи в матеріалі у повному обсязі задіяти майстрів виробничого 

навчання. Однак під час виконання та захисту дипломних робіт забезпечити 

санітарні заходи безпеки : контролювати виконання санітарних вимог у 

майстернях; обмежити кількість учасників процедури захисту; задіяти до 

рецензування внутрішніх рецензентів; захист проводити 18,19 червня.  

УХВАЛИЛИ:  Для захисту кваліфікаційних робіт відкорегувати обсяги (в окремих 

випадках форми) дипломної роботи в матеріалі; провести малий захист 1 червня;  

провести захист кваліфікаційних робіт 18,19 червня; дозволити захист 

кваліфікаційних робіт дистанційно (у випадках великої відстані між місцем 

проживання дипломника та навчальним закладом); забезпечити проведення 

процедури захисту засобами санітарної безпеки. 

           2. СЛУХАЛИ: Дутку В. В. з формою звіту науково-педагогічних 

працівників (зразок форми додається). Доведено до відома про терміни подачі 

звітів кафедр та здійснення педнавантаження на 2020-2021нр.: до 26 червня 2020 

року.  



              УХВАЛИЛИ : Затвердити форму звіту науково-педагогічних працівників. 

    3. СЛУХАЛИ: зав. кадрами Андрейканіч Л.Я. про проведення в КІПДМ 

ЛНАМ конкурсу на заміщення науково-педагогічних посад.  

    УХВАЛИЛИ: провести  конкурс на заміщення науково-педагогічних посад 

в КІПДМ ДНАМ 15 червня 2020 року. Викладачам  підготувати звіти за видами 

робіт та пройти їх затвердження на засіданнях кафедр. 

          4. СЛУХАЛИ: Юрчишин Г.М. Відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», пункту 3 частини першої статті 6 Закону України «Про 

управління об’єктами державної власності», частини четвертої статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань», у зв’язку із передачею цілісних майнових комплексів 

державних підприємств, установ та організацій із сфери управління Міністерства 

культури України до сфери управління Міністерства культури та інформаційної 

політики України, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2019 року № 1419-р «Деякі питання управління Міністерством культури та 

інформаційної політики об’єктами державної власності» (зі змінами) та у межах 

повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури та 

інформаційної політики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2019 року № 885 (зі змінами) змінити редакцію установчих 

документів. 

                    УХВАЛИЛИ : Змінити редакцію установчих документів КІПДМ ЛНАМ. 

 

 

 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                                                Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                                   Юрчишин Г.М. 

 



 

 

  


