
                                                               Протокол № 10 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  26 травня 2022 р.  

Присутні: 

Юрчишин Г.М. – директор інституту ПДМ ЛНАМ, професор. 

Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент, голова НМР; 

Бзунько Степан Васильович – доцент кафедри ДПМ 

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  

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

гуманітарних наук            Яремин Любов Миколаївна – начальник 

відділу кадрів. 

Радиш Юрій Юрійович – голова профспілки КІПДМ ЛНАМ 

Стеф’юк Р.Г. – кандидат мистецтвознавства, директор Косівського 

училища ПДМ 

Драгомерецька Богдана – член студентського самоврядування. 

 

 

 Відсутні :  

Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер 

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

Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з господарської 

роботи 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження освітньо-професійної програми «Декоративне 

мистецтво» ОР «Магістр». 

2. Екзаменаційні перегляди 

 

CЛУХАЛИ : гаранта ОПП Дутку В.В. з презентацією програми та звітом про її 

удосконалення. 

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. з тезою про важливість провадження у КІПДМ 

ЛНАМ освітнього рівня «Магістр» як запоруки існування вищої мистецької 

школи у Косові. Це сприятиме підготовці кадрів високої професійної 



кваліфікації, що у свою чергу забезпечить збереження та упровадження у 

суспільні процеси українських  традицій та духовних цінностей. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Освітньо-професійну програму «Декоративне 

мистецтво» ОР «Магістр». 

 

CЛУХАЛИ : завідувачку кафедри «Дизайн» Стеф’юк  Н.А.  

ОП 022.01 «Графічний дизайн»  

І курс 8 студентів.  

Завдання з дисциплін: композиція, основи комп’ютерної графіки, основи 

роботи в графічних техніках, шрифти і типографіка виконали. 

Студент Шпільчак П. - відтермінувати доздачу до 10 червня 2022 р. 

 

ІІ курс 9 студентів.  

Завдання з дисциплін: комунікативний дизайн, дизайн упакування, книжкова 

ілюстрація виконали. 

Студентам Гоголь М., Сурмачевська М. - відтермінувати доздачу до 10 червня 

2022 р.; Залуцький П.- перездача 2 дисципліни; Далабожак О. – перездача 1 

дисципліна. 

 

ОП 022.02 «Дизайн одягу (взуття)»  

І курс 1 студентка. 

Завдання з дисциплін: композиція, технологія швейних виробів, дизайн форм 

виконала. 

 

ІІ курс 3 студенти. 

Завдання з дисциплін: художнє проектування, дизайн форм, технологія 

швейних виробів виконали. 

Студентам Співак С., Гриців М. - відтермінувати доздачу до 10 червня 2022 р 

 

СЛУХАЛИ : 

Завідувача кафедрою академічних дисциплін Молинь В.Д. 

 

ОП 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

І курс 14 студентів + 1 студент заочної форми навчання 

Завдання з рисунку та живопису виконали.  

Студенту Чорнейчук Є. відтермінувати здачу до 10 червня 2022року 

ОП 022 «Дизайн» 

І курс 9 студентів 

Завдання з рисунку та живопису виконали.  

Студенту Шпільчак П.  відтермінувати здачу до 10 червня 2022року 

ОП 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

ІІ курс 15 студентів  

Завдання з рисунку та живопису виконали всі.  

ОП 022 «Дизайн» 

ІІ курс 12 студентів 

Завдання з рисунку та живопису виконали.  



Студентам Гриців М., Гоголь та Залуцький Д.  відтермінувати здачу до 10 

червня 2022року 

ОП 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

ІІ курс 9 студентів  

Студентам  Медведчук В., Гордій Є. відтермінувати здачу до 10 червня 

2022року 

ОП 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

ІІІ курс 17 студентів денної форми навчання  + 15 студент заочної форми 

навчання 

Завдання з рисунку та живопису виконали. 

Студенту Близнюку М.  відтермінувати здачу до 10 червня 2022 року 

ОП 022 «Дизайн» 

ІІІ курс 2 студенти + 1 студент заочної форми навчання 

Завдання з рисунку та живопису виконали усі.  

 

 

СЛУХАЛИ : 

Завідувача кафедри ДПМ Ваха І.С. 

Освітня програма Декоративне мистецтво 

 

За результати весняної сесії 2021-2022 н.р. по кафедрі ДПМ:  

 

1 курс 

6 ст. (денна форма) + 1 ст. (заочна) 

з них на  

ХМ – 2 ст. 

ХТ – 1 ст. 

ХК – 1 ст. + 1 ст. (з.)  

ХВШ – 2 ст. 

З фахових предметів по композиції, роботи в матеріалі та основ 

комп’ютерної графіки   

«відмінно» - 9, «добре» - 4, «задовільно» - 5,  

 

2 курс 

14 ст. (денна форма) 

з них на  

 ХМ – 1 ст. 

 ХТ – 5 ст.  

ХК – 2 ст. 

ХВД – 2 ст.  



З фахових предметів по проектуванні, роботи в матеріалі, комп’ютерному 

проектуванні, дисципліни іншої спеціальності 

«відмінно» - 29, «добре» - 21, «задовільно» - 12.  

 

3 курс 

10 ст. (денна форма) + 10 ст. (заочна) 

з них на  

 ХМ – 5 ст. + 4 ст. (з.) 

 ХВД – 2 ст. + 1 ст. (з.) 

 ХТ – 2 ст.  

ХК – 1 ст. + 3 ст. (з.) 

ХВШ – 2 ст. (з.) 

З фахових предметів по проектуванні, роботи в матеріалі, 

комп’ютерному проектуванні, дисципліни іншої спеціальності 

«відмінно» - 17, «добре» - 22, «задовільно» - 1.  

УХВАЛИЛИ : Затвердити оцінки здобувачам 1, 2, 3 курсів 

Прийняти академічні заборгованості  10 червня. 

 

 

Секретар ВР                                                           Голова ВР 

Дутка В.В.                                                              Юрчишин Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


