
                                                               Протокол № 8 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  25 травня 2021 р.  
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  

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 

Гордійчук Оксана Зіновієвна – старший викладач кафедри ДПМ 

Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри ДМ 

Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну 

Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з господарської роботи 

Книш Богдана Василівна– доцент, зав. кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук            

Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер 

Мороз Іванна Ярославівна – начальник відділу кадрів. 

Печижак Р.М. – начальник відділу культури та туризму Косівської МР 

Рахинська Вероніка – голова студентської ради 

 Відсутні :  

Костенюк Тетяна Святославівна – член студентського самоврядування. 

 

Порядок денний: 

1. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників. 

2. Виконання ліцензійних вимог в контексті підготовки до акредитації 

освітніх програм. Робота сайту КІПДМ ЛНАМ. (Порох Ю.І., 

завідувачі кафедрами.) 

3. Підготовка Звіту про моніторинг якості знань. (Дутка В.В.) 

4. Затвердження Положення про роботу стейкхолдерів освітніх 

програм.(Сабадаш-Мицьо С.В.) 

5. Затвердження Положення про доступ до публічної 

інформації.(Сабадаш-Мицьо С.В.) 

6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ : Про конкурсні справи 

 Дутку В.В. з конкурсною справою Гаврилей В.М. на посаду старшого 

викладача кафедри ІМГД 

ВИСТУПИЛИ : Слободян О.О. про високий методичний рівень Гаврилей 

В.М.. 

   Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та 

пропозицією продовжити контракт з Гаврилей В.М. 

                              У підтримку кандидатури виступили Молинь В.Д., Стеф’юк 

Н.А., Юрчишин Г.М. 



Створено лічильну комісію для таємного голосування у складі – Луканюк О.В., 

Мороз І.Я., Рахинська В. 

За результатами таємного голосування: 17 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого 

викладача кафедри ІМГН Гаврилей В.М. згідно контракту. 

  

СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з конкурсною справою Якимишина Я.В. на посаду 

старшого викладача кафедри ІМГН 

ВИСТУПИЛИ : Книш Б.В. про високий методичний рівень Якимишина  

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Якимишиним Я.В. 

У підтримку кандидатури виступили Стеф’юк Р.Г., Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 17– «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого 

викладача кафедри ІМГН Якимишину Я.В. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Гордійчук О.З. на посаду 

старшого викладача кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І.С. про високий методичний рівень Гордійчук О.З. 

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією 

продовжити контракт з Гордійчук О.З.                                

За результатами таємного голосування: 17 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Гордійчук О.З. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Гаркуса  на посаду 

старшого викладача кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І.С. про високий методичний рівень Гаркуса О.З. 

  Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією 

продовжити контракт з Гаркуса О.З. 

За результатами таємного голосування: 17 – «за» 

У підтримку кандидатури виступили Юрчишин Г.М., Книш Б.В., Стеф’юк Н.А..  

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Гаркуса О.З. згідно контракту.  

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Крицкалюка О.І. на посаду 

старшого викладача кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І.С. про потребу підвищення професійної активності 

Крицкалюка О.І.    

Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Крицкалюком О.І. 

У підтримку кандидатури виступив Бзунько С.В. 

За результатами таємного голосування: 15 – «за», 2- «проти» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Крицкалюку О.І згідно контракту за умови професійної 

активності претендента. 

 



СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою  Демцю М.І. на посаду 

професора кафедри дизайну. 

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про високий фаховий  рівень Демцю М.І. 

  Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією 

продовжити контракт з Демцю М.І. 

У підтримку кандидатури виступила Стеф’юк Н.А. 

За результатами таємного голосування: 15 – «за», 1- «проти» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді професора кафедри 

ДПМ Демцю М.І. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з конкурсною справою Гордіци І.Д. на посаду 

професора кафедри ДМ 

ВИСТУПИЛИ : Нісевич С.І. про досягнення претендента у оргпнізаційній та 

творчій роботі. 

       За результатами таємного голосування: 17 – «за»                         

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді професора кафедри 

ДПМ Гордіці І.Д. згідно контракту. 

 

 

СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з конкурсною справою Углер-Бович Л.Ю. на 

посаду старшого викладача кафедри дизайну 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. про високий методичний рівень Углер-Бович 

Л.Ю  

Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Углер-Бович Л.Ю 

 У підтримку кандидатури виступили Дутка В.В., Малиновський В.І. 

За результатами таємного голосування: 17 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Углер-Бович Л.Ю згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Нісевича В.З. на посаду 

старшого викладача кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. про високий методичний рівень Нісевича В.З. 

Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Нісевичем В.З.   

У підтримку кандидатури виступили Бзунько С.В., Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 17 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Нісевичу В.З.  згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Юсипчука Р.Б. на посаду 

старшого викладача кафедри ОМ 

ВИСТУПИЛИ : Молинь В.Д. про активну роботу по налагодженню контактів з 

іншими ЗВО Юсипчука Р.Б  

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Юсипчуком Р.Б  

У підтримку кандидатури виступили Стеф’юк Р.Г. 



За результатами таємного голосування: 17 – «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри ДПМ Юсипчуку Р.Б згідно контракту. 

 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Перегінця В.І. на посаду 

старшого викладача кафедри ОМ 

ВИСТУПИЛИ : Молинь В.Д. про активну виставкову діяльність Перегінця 

В.І.   

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Перегінцем В.І. 

У підтримку кандидатури виступила Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 17– «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ОМ 

Перегінця В.І. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Богатчук О.І. на посаду 

старшого викладача кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І.С.  про високий методичний рівень Богатчук О.І.   

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Богатчук О.І. 

У підтримку кандидатури виступила Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 17– «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ОМ 

Богатчук О.І. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Пліхтяка В. М. на посаду 

старшого викладача кафедри ОМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І.С. про активну творчу діяльність Пліхтяка В.І. 

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Пліхтяком В.І. 

У підтримку кандидатури виступила Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 17– «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ОМ 

Пліхтяку згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з конкурсною справою Стасенка В.В. на посаду 

професора  кафедри Дизайну 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. про наукові, творчі та професійні досягнення  

Стасенка В.В.   

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією укласти 

контракт із Стасенком В.В. 

У підтримку кандидатури виступила Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 17– «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді Професора кафедри 

Дизайну Стасенку В.В. згідно контракту. 

 



СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Лавринтович Я.Я. на 

посаду старшого викладача кафедри Дизайну 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. у підтримку кандидатури  

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Лавринтович Я.Я. 

У підтримку кандидатури виступила Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 16– «за», 1- «проти» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ОМ 

Лавринтович Я.Я. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Нісевича В.З. на посаду 

старшого викладача кафедри ДПМ 

ВИСТУПИЛИ : Вах І.С. у підтримку кандидата 

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією укласти 

контракт з Нісевичем В.З. 

У підтримку кандидатури виступив Малиновський В.І. 

За результатами таємного голосування: 17– «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри 

ДПМ Нісевичу В.З. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Слободяна О.О. на посаду 

доцента кафедри ІМГД 

ВИСТУПИЛИ : Книш Б.В. у підтримку кандидата   

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Слободяном О.О. 

У підтримку кандидатури виступила Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 17– «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ОМ 

Слободяну згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Книш Б.В. на посаду 

доцента кафедри ІМГД 

ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В. про активну наукову діяльність Книш Б.В.   

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Книш Б.В. 

У підтримку кандидатури виступила Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 17– «за» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри 

ІМГД Книш Б.В. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Молинь В.Д. на посаду 

доцента кафедри ОМ 

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про активну наукову діяльність Молинь В.Д. 

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Молинь В.Д. 

У підтримку кандидатури виступила Книш Б.В. 

За результатами таємного голосування: 17– «за» 



УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді доцента кафедри ОМ 

Молинь В.Д. згідно контракту. 

 

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з конкурсною справою Андрейканіча А.І. на 

посаду старшого викладача кафедри Дизайну 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А.  про активну виставкову діяльність 

Андрейканіча А.І. 

 Дутка В.В.. з мотивованим висновком кафедри та пропозицією продовжити 

контракт з Андрейканіча А.І. 

У підтримку кандидатури виступила Юрчишин Г.М. 

За результатами таємного голосування: 16– «за», 1- «проти» 

УХВАЛИЛИ : продовжити термін перебування на посаді старшого викладача 

кафедри Дизайну Андрейканіча А.І. згідно контракту. 

 

2. СЛУХАЛИ : юрисконсульта Сабадаш-Мицьо С.В. з інформацією про зміст 

та структуру Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в 

КІПДМ ЛНАМ. 

ВИСТУПИЛИ: Дутка В.В. з пропозицією удосконалення системи публічного 

інформування засобами ефективної співпраці структурних підрозділів 

інституту з адміністратором сайту. 

 УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної 

інформації в КІПДМ ЛНАМ. 

 

СЛУХАЛИ : юрисконсульта Сабадаш-Мицьо С.В. з інформацією про зміст та 

структуру Положення про стейкхолдерів освітніх програм  КІПДМ ЛНАМ. 

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А з інформуванням про досвід організації роботи із 

стейкхолдерами. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про стейкхолдерів освітніх програм  

КІПДМ ЛНАМ. 

 

СЛУХАЛИ : юрисконсульта Сабадаш-Мицьо С.В. з інформацією про зміст та 

структуру Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у КІПДМ 

ЛНАМ 

ВИСТУПИЛИ : Малиновський В.І. з пропозицією адаптувати вимоги НАЗЯВО 

до впровадження дуальної освіти на технологічних практиках, які проводити на 

підприємствах галузі. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти 

у КІПДМ ЛНАМ 

 

СЛУХАЛИ : юрисконсульта Сабадаш-Мицьо С.В. з інформацією про зміст та 

структуру Положення про користування гуртожитком КІПДМ ЛНАМ. 

ВИСТУПИЛИ : Рахинська В. про специфіку організації порядку у гуртожитку. 

                            Юрчишин Г.М. про ремонтні роботи. 

                             Печижак Р.М. про збільшення впливу студентського 

самоврядування. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про користування гуртожитком КІПДМ 

ЛНАМ. 



 

3. СЛУХАЛИ: Пороха Ю.І. про виконання ліцензійних вимог в контексті 

підготовки до акредитації освітніх програм. Робота сайту КІПДМ ЛНАМ. 

Заслухали звіт про роботу сайту. Висловлено низку зауважень до форм 

інформації, яку подають кафедри на сайт (звіт додається). 

УХВАЛИЛИ : роботу сайту вважати задовільною. 

 

4. СЛУХАЛИ: Дутку В.В. про підготовку до звіту про моніторинг якості знань. 

Закцентовано на основних проблемах організації та проведення навчального 

процесу, які підлягають аналізу: 

- нормативно-правова база інституту  

- робота Вченої ради; 

- аналіз акредитації ОП; 

- започаткування нових ОПП – 23899 Дизайн. Графічний дизайн, 48718 Дизайн. 

Дизайн одягу (взуття); 

- процедура обговорення змін та нововведень в ОП  

- форми покращення якості контингенту студентів; 

- навчальні та інформаційні ресурси; 

- робота бібіліотеки; 

- розвиток МТБ; 

- забезпечення публічності діяльності інституту; 

-удосконалення інформаційної системи моніторингу показників 

результативності освітньо-наукової діяльності інституту. 

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. з пропозицією удосконалити внутрішню 

систему забезпечення якості освіти методом аналітичної звітності усіх 

структурних підрозділів інституту. 

УХВАЛИЛИ: Заслухати річні звіти структурних підрозділів інституту. 

 

 

 

 

Секретар вченої ради                                                     Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                        Юрчишин Г.М.  


