Протокол № 2
засідання приймальної комісії
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ
Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв
від 04.01.2022 р.
Присутні:
Юрчишин Галина Миколаївна – голова приймальної комісії КІПДМ
ЛНАМ, директор КІПДМ ЛНАМ;
Дутка Вікторія Валеріївна – заступник голови приймальної комісії
КІПДМ ЛНАМ, заступник директора з навчальної роботи КІПДМ ЛНАМ;
Стеф’юк Роман Григорович – голова приймальної комісії КФКПДМ
ЛНАМ, директор КФКПДМ ЛНАМ;
Кондратюк Оксана Володимирівна – заступник голови відбіркової
комісії КФКПДМ ЛНАМ, викладач-методист КФКПДМ ЛНАМ;
Бович-Углер Людмила Юріївна – відповідальний секретар
приймальної комісії, старший викладач кафедри «Дизайн».
Члени комісії:
Стеф’юк Ніна Андріївна – зав. кафедри дизайну;
Молинь Валентина Дмитрівна – зав. кафедри ОМ;
Книш Богдана Василівна – зав. кафедри ІМСГН;
Радиш Мирослав Богданович – викладач КФКПДМ ЛНАМ;
Чорний Орест Миколайович – викладач КФКПДМ ЛНАМ;
Барановський Ігор Володимирович – викладач КФКПДМ ЛНАМ;
Відсутні:
Остап’юк К.В. – голова студентської ради КІПДМ ЛНАМ
Костинюк Т.С. – голова студентської ради КФКПДМ ЛНАМ
Порядок денний:
1. Ознайомлення з Правилами прийому до КІПДМ ЛНАМ
розроблених відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів
України в 2022 році, що затверджені наказом МОН України від 13 жовтня
2021 року №1098 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26
листопада 2021 року за № 1542/37164.
2. Обговорення новацій вступної кампанії 2022 року.
3. Затвердження Умов вступу до КІПДМ ЛНАМ у 2022 році.
4. Різне.

Слухали:
1. Бович-Углер Л.Ю. відповідального секретаря приймальної комісії
КІПДМ та КФКПДМ ЛНАМ, яка грунтовно ознайомила присутніх із
основними розділами Правил прийому до КІПДМ ЛНАМ у 2022 році,
розроблених відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів
України, що затверджені наказом МОН України та затверджених Вченою
радою КІПДМ ЛНАМ від 16 грудня 2021 р., протокол №4 (Правила прийому
додаються).
Бович-Углер Л.Ю. стисло охарактеризувала онлайн семінар-нараду
МОН (від 08.12.2021 р.)) та ознайомила з новаціями вступної кампанії 2022 р.
Дані новації та пропозиції затвердили рішенням приймальної комісії.
Бович-Углер Л.Ю. запропонувала членам приймальної комісії
обговорити умови вступу до КІПДМ ЛНАМ у 2022 році, та наголосила на
структурних частинах:
- освітні ступені КІПДМ ЛНАМ;
- вступні випробування;
- документи, що додаються до заяви;
- терміни навчання;
- терміни прийому документів та проведення творчих конкурсів.
Виступили:
Стеф’юк Ніна Андріївна – зав. кафедри дизайну, яка запропонувала
провести профорієнтаційну роботу в школах району.
Ухвалили:
1. Взяти до уваги особливості прийому та новації у 2022 році.
2. Затвердити Умови вступу до Косівського інституту ПДМ ЛНАМ у
2022 році та оприлюднити на офіційному вебсайті КІПДМ.

Голова ПК КІПДМ ЛНАМ

______________ Галина ЮРЧИШИН

Відповідальний секретар ПК ______________ Людмила БОВИЧ-УГЛЕР

