
                                                               Протокол № 11 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  7 червня 2022 р.  

Присутні: 

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

Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент, голова НМР; 

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 Зіновіївна – старший викладач кафедри ДПМ 

Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук, доцент 

кафедри дизайну  

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

гуманітарних наук   

Фокшей Юлія Василівна – начальник відділу кадрів. 

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

училища ПДМ 

Драгомерецька Богдана – член студентського самоврядування. 

Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер 

 

 

 Відсутні :  

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

Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з господарської 

роботи 

Радиш Юрій Юрійович – голова профспілки КІПДМ ЛНАМ 

Бзунько Степан Васильович – доцент кафедри ДПМ 

Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри ДМ 

 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження навчальних планів кафедр на 2022-2023 н.р. (заст з 

навч. роботи Дутка В.В.) 

2. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади науково-

педагогічних працівників (вчений секретар КІПДМ ЛНАМ Дутка 

В.В.) 

3. Затвердження Положення про мотиваційний лист для вступу до 

КІПДМ ЛНАМ (відповідальний секретар ПК КІПДМ ЛНАМ) 



4. Затвердження Положення про відзнаки (нагороди) в КІПДМ ЛНАМ 

5. Затвердження розміру вартості оплати за освітні послуги у ЛНАМ 

для вступників 2022 року (головний бухгалтер Луканюк О.В.) 

6. Різне. 

 

1.СЛУХАЛИ: Дутку В.В. з пропозицією змін до навчальних планів. За 

результатами перегляду освітніх програм кафедрами розглянуто та внесено 

зміни (Протокол Навчально-методичної комісії № 9 від 3 06 2022 р.) до 

навчальних планів. Зміни стосуються удосконалення логічно-структурних 

зв’язків між компетентностями, розширення переліку додаткових дисциплін. 

ВИСТУПИЛИ: Вах І.С. про процес перегляду освітньої 

програми»Декоративне мистецтво» та внесення відповідних змін до навчальних 

планів. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до навчальних планів на 2022-2023 н.р. 

 

2.СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з конкурсними справами на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників. На розгляд Вченої ради подано три 

справи :  

1. Малиновський В.І. –  на заміщення посади професора кафедри дизайну. 

В підтримку кандидатури виступили Стеф’юк Н.А., Юрчишин Г.М., Дутка В.В. 

Обрано лічильну комісію у складі: Луканюк О.В. – голова, Фокшей Ю.В., 

Драгомерецька Б. – члени комісії. 

За результатами таємного голосування – 12 «за» 

УХВАЛИЛИ: обрати на посаду професора кафедри дизайну Малиновського 

В.І. 

2. Стеф’юк Н.А. – на заміщення посади старшого викладача кафедри 

дизайну. 

В підтримку кандидатури виступили Молинь В.Д., Малиновський В.І. 

За результатами таємного голосування – 12 «за» 

УХВАЛИЛИ: обрати на посаду старшого викладача кафедри дизайну Стеф’юк 

Н.А. 

3. Молинь Н. І. – на заміщення посади викладача кафедри образотворчого 

мистецтва та академічних дисциплін. 

В підтримку кандидатури виступили Книш Б.В., Драгомерецька Б. 

За результатами таємного голосування – 12 «за» 

1. УХВАЛИЛИ: обрати на посаду викладача кафедри образотворчого 

мистецтва та академічних дисциплін Молинь Н.І. 

 

3.СЛУХАЛИ: Бович-Углер Л.Ю. з Положенням про мотиваційний лист для 

вступу до КІПДМ ЛНАМ. Доведено до відома основні вимоги до мотиваційних 

листів, визначено алгоритм рейтингування за мотиваційним листом в КІПДМ 

ЛНАМ. 

ВИСТУПИЛИ: Юрчишин Г.М. про введення інновації у вступну кампанію 

КІПДМ ЛНАМ. 

УХВАЛИЛИ : Затвердити Положення про мотиваційний лист для вступу до 

КІПДМ ЛНАМ 



4.СЛУХАЛИ: Малиновського В.І. з Положенням про відзнаки (нагороди) в 

КІПДМ ЛНАМ. До 140 річчя з нагоди заснування навчального закладу 

запропоновано 5-ступеневі відзнаки. Доведено до відома ВР порядок 

представлення та вимоги до кандидатів на нагородження. 

ВИСТУПИЛИ: Юрчишин Г.М. з пропозицією затвердити Положення та 

впровадити його у поточному навчальному році. Висловлено пропозицію 

оголосити конкурс на дизайн нагород (відзнак) серед викладачів навчального 

закладу. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про відзнаки (нагороди) в КІПДМ 

ЛНАМ. 

 

5.СЛУХАЛИ : Луканюк О.В. Доведено до відома ВР алгоритм обрахунку 

розміру річної вартості оплати за освітні послуги у ЛНАМ для вступників 2022 

року.  

УХВАЛИЛИ: За результатами проведення індексації згідно інфляції за 

попередній календарний рік затвердити розміри оплати за освітні послуги. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Директора Косівського інституту ПДМ ЛНАМ, професора 

Юрчишин Галину Миколаївну про відзначення Нагрудним знаком МОН 

України «Відмінник освіти» доктора філософських  наук, професора, професора 

кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук Горбаня Річарда 

Анатолійовича. 

УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо 

відзначення за вагомий особистий внесок у розвиток національної гуманітарної 

освіти, духовне виховання й наукову підготовку студентської молоді, а також у 

зв’язку з 50 літнім ювілеєм і 20 літтям науково-педагогічної діяльності та з 

нагоди 140 літнього ювілею Косівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва Нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти» 

Горбаня Річарда Анатолійовича – доктора філософських  наук, професора, 

професора кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук. (Рішення 

прийнято одноголосно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ВР                                                           Голова ВР 

Дутка В.В.                                                              Юрчишин Г.М. 

 

 


