Протокол № 3
засідання Вченої ради
від 25 листопада 2021 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
Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з господарської роботи
Книш Богдана Василівна– доцент, зав. кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук
Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер
Яремин Любов Миколаївна – начальник відділу кадрів.
Печижак Р.М. – начальник відділу культури та туризму Косівської МР

Відсутні :
Рахинська Вероніка – голова студентської ради
Костенюк Тетяна Святославівна – член студентського самоврядування.
Радиш Юрій Юрійович – голова профспілки КІПДМ ЛНАМ
Стеф’юк Р.Г. – кандидат мистецтвознавства, директор Косівського училища ПДМ

Порядок денний:
1.Завдання кафедр у контексті формування програми міжнародної
мобільності науково-педагогічних працівників КІПДМ ЛНАМ (дир.
КІПДМ ЛНАМ п. Г.Юрчишин)
2. Удосконалення роботи із залучення студентів до участі у міжнародних
культурно-мистецьких проєктах. (завідувачі кафедр)
Різне.

1. СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. про необхідність формування системи
міжнародної діяльності ЗВО, яка охоплює наведення контактів та
стажування на базі
закордонних ЗВО; організацію та участь у
міжнародних акціях; підготовку студентів до участі у міжнародних
конкурсах та фестивалях тощо. Закцентовано на необхідності

активізувати цю ділянку роботи у контексті покращення рейтингу
КІПДМ ЛНАМ.
УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти, скласти план роботи у напрямі
міжнародної діяльності.
2. СЛУХАЛИ : Завідувачів кафедр із звітами про участь студентів у
міжнародних конкурсах та мистецьких акціях. Виступи додаються.
ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. з пропозицією активізувати роботу по
залученню студентів до участі у конкурсах, що відповідає ліцензійним
вимогам до діяльності ЗВО.
УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома.

Секретар вченої ради
Дутка В.В.

Голова Вченої ради
Юрчишин Г.М.

