
Протокол № 5 
засідання приймальної комісії 

Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ 
Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв 
 

                                                                                                від 22.03.2022 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; 
Перегінець Василь Іванович – голова екзаменаційної комісії, старший 

викладач кафедри образотворчого мистецтва та академічний дисциплін 
КІПДМ 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; 

            Барановський Ігор Володимирович – викладач КФКПДМ ЛНАМ; 
Радиш Мирослав Богданович – викладач КФКПДМ ЛНАМ; 

            Відсутні:  
Чорний Орест Миколайович – викладач КФКПДМ ЛНАМ; 
Остап’юк К.В. – голова студентської  ради КІПДМ ЛНАМ 
Костинюк Т.С. – голова студентської ради КФКПДМ ЛНАМ 
 

Порядок денний: 
1. Затвердження програм: творчого конкурсу для вступників на ОС 

«Фаховий молодший бакалавр» на базі БЗСО, на ОС «Бакалавр» на базі 
ПЗСО; фахового вступного випробування для вступників на ОС «Бакалавр» 
на основі молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра, на ОС 
«Магістр» на основі бакалавра; співбесіди для певних категорій вступників.   

2. Затвердження графіка проведення творчих конкурсів. 
3. Різне. 



Слухали: 
Бович-Углер Л.Ю.  відповідального секретаря приймальної комісії 

КІПДМ та КФКПДМ ЛНАМ, яка ознайомила присутніх із програмами 
творчого конкурсу для вступників на ОС «Фаховий молодший бакалавр» на 
базі БЗСО, на ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО спеціальності 022 «Дизайн» та 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; 
фахового вступного випробування для вступників на ОС «Бакалавр» на 
основі молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра, на ОС 
«Магістр» на основі бакалавра; співбесіди для певних категорій вступників 
(програми вступних випробування додаються).   

 
Виступили:  
1. Дутка Вікторія Валеріївна, яка наголосила на тому, що у зв’язку із 

скасуванням ЗНО та ЄВІ, творчий конкурс та фаховий іспит є пріоритетними 
для вступу у КІПДМ ЛНА та виступають безумовним інструментом 
оцінювання творчих здібностей абітурієнта. 

2. Перегінець Василь Іванович, який запропонував членам 
приймальної комісії затвердити програми вступних випробувань до 
КФКПДМ та КІПДМ ЛНАМ, а також графік проведення творчого конкурсу 
(графік проведення творчих конкурсів додається). 

 
Ухвалили: 
1. Затвердити програми вступних випробувань до Косівського 

фахового коледжу ПДМ та Косівського інституту ПДМ ЛНАМ у 2022 році, а 
саме для всупників на: 

-   ОС «Фаховий молодший бакалавр» на базі БЗСО; 
-   ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО; 
- ОС «Бакалавр» на основі молодшого спеціаліста та фахового 

молодшого бакалавра; 
-   ОС «Магістр» на основі бакалавра; 

а також  програми співбесіди для певних категорій вступників. 
2. Програми творчих конкурсів, фахових вступних випробувань та 

співбесіди оприлюднити на офіційному вебсайті КІПДМ до 30.03.2022 року. 
3. Схвалити графік проведення творчого конкурсу на 2022 рік. 

 
 
 
Голова ПК   КІПДМ ЛНАМ     ______________ Галина ЮРЧИШИН  
 
Відповідальний секретар ПК   ______________  Людмила БОВИЧ-УГЛЕР 
 
 


