
                                                               Протокол № 1 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  27 вересня 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. 

 

 Відсутні :  

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

Рахинська Вероніка – голова студентської ради 

Костенюк Тетяна Святославівна – член студентського самоврядування. 

 

 

 

Порядок денний: 
 

1.Завдання навчального закладу на 2021-2022 н.р. (директор КІПДМ 

ЛНАМ Юрчишин Г.М.) 

2.Затвердження графіку навчального процесу (заст з навч роботи Дутка 

В.В.) 

3. Стратегія профорієнтаційної діяльності КІПДМ ЛНАМ у 2021-2022 н.р. 

4. Різне. 
 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. про основні завдання колективу КІПДМ 

ЛНАМ на 2021-2022 н.р.. (Стратегія закладу розміщена на сайті ЗВО) 

УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома. 

2. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. про графік навчального процесу на 2021-2022 

н.р. (Графік розміщено на сайті КІПДМ ЛНАМ) 

УХВАЛИЛИ : Затвердити  графік навчального процесу на 2021-2022 н.р. 

 

 



 

 

3. СЛУХАЛИ: Козлан Ю.П. про напрями профорієнтаційної роботи. 

Рекомендовано зосередитися на наступних напрямах: збір контактів 

закладів освіти та споріднених освітньо-мистецьких установ; 

налагодження різноманітних форм комунікації; розробка рекламних 

майстеркласів із наданням вичерпної іміджевої реклами презентації 

кафедри; оновлення рекламних ідей; розробка іміджевої реклами вузу; 

вивчення та аналіз дієвості рекламної співпраці. 

ВИСТУПИЛИ : Книш Б.В., Вах І.С. про необхідність розробки 

друкованої рекламної продукціїї про навчальні майстерні інституту. 

УХВАЛИЛИ : Прийняти інформацію до відома, кафедрам згідно 

поданого  плану розробити стратегію профорієнтаційної діяльності. 

4. РІЗНЕ: Справа про присвоєння вченого звання професора доктору 

філософських наук, професору кафедри ІМСГНКІПДМ ЛНАМ Горбаню 

Р.А. 

Згідно процедури обговорення та за результатами таємного голосування – 

«за» - одноголосно  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати вченій раді ЛНАМ кандидатуру Горбаня 

Р.А. на присвоєння вченого звання професора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Секретар вченої ради                                                     Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                        Юрчишин Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


