
                                                               Протокол № 7 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від  22 лютого 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            

Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер 

Яремин Любов Миколаївна – начальник відділу кадрів. 

Радиш Юрій Юрійович – голова профспілки КІПДМ ЛНАМ 

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

Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з господарської роботи 

  

 

 Відсутні :  

Костенюк Тетяна Святославівна – член студентського самоврядування. 

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

Порядок денний: 
 

1. Діяльність КІПДМ ЛНАМ у контексті реалізації державної цільової 

національно-культурної програми розвитку народних художніх 

промислів на 2022-2025 рр (директор п. Юрчишин Г.М.) 

2. Затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості якості освіти у КФКПДМ (директор КФКДПМ п. Стеф’юк 

Р.Г.) 

3. Внесення змін до «Положення про порядок обліку та реалізації 

курсових та дипломних робіт» (заст. дир. Дутка В.В.) 

4. Внесення змін до «Положення про підготовку і захист 

кваліфікаційних робіт у КІПДМ ЛНАМ» ОС  «Бакалавр» (Дутка 

В.В.) 

 

 

1.СЛУХАЛИ :Юрчишин Г.М. про значення Косівського інституту 

прикладного та декоративного мистецтва у реалізації Концепції 

Державної цільової національно-культурної програми розвитку народних 

художніх промислів на 2022-2025 роки. 

ВИСТУПИЛИ: Дутка В.В., Книш Б.В., Вах І.С., Молинь В.Д Стеф’юк. 

Н.А. з інформацією про заходи виконання програми. 



УХВАЛИЛИ: Затвердити План заходів реалізації Державної цільової 

національно-культурної програми розвитку народних художніх 

промислів на 2022-2025 роки. 

 

2.СЛУХАЛИ : Стеф’юка Р.Г. з Положенням про внутрішню систему 

забезпечення якості якості освіти у КФКПДМ.  

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості 

якості освіти у КФКПДМ.  

 

3. СЛУХАЛИ : Дутку В.В.з поправками до Положення про порядок 

обліку та реалізації курсових та дипломних робіт. Внесено уточнення 

формулювань, регламентовано диференціацію порядку реалізації 

курсових та дипломних робіт. 

УХВАЛИЛИ : Затвердити зміни до Положення. 

 

4. СЛУХАЛИ : Дутку В.В.про зміни  до Положення про підготовку і 

захист кваліфікаційних робіт у КІПДМ ЛНАМ. Внесено вимоги до 

форми дипломного проєкту, внесено актуальні додатки, Методичні 

рекомендації до написання пояснювальної записки до дипломної 

роботи. 

УХВАЛИЛИ : Затвердити зміни до Положення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Секретар вченої ради                                                     Голова Вченої ради 

Дутка В.В.                                                                        Юрчишин Г.М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


