Протокол № 6
засідання приймальної комісії
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ
Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв
від 4 квітня 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;
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;
Барановський Ігор Володимирович – викладач КФКПДМ ЛНАМ;
Відсутні:
Кондратюк Оксана Володимирівна – заступник голови відбіркової
комісії КФКПДМ ЛНАМ, викладач-методист КФКПДМ ЛНАМ;
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. Розгляд новацій «Вступної компанії - 2022» в умовах війни.
2. Різне.
Слухали:
1. Бович-Углер Л.Ю. відповідального секретаря приймальної комісії
КІПДМ та КФКПДМ ЛНАМ, яка детально охарактеризувала онлайн-брифінг
«Вступна кампанія у 2022 році в умовах війни та подолання її наслідків» (від
01.04.2022 р.) та ознайомила з першими напрацюваннями щодо алгоритму
вступної кампанії у 2022 р., а також з пріоритетністю завдань:

- максимально безпечний та централізований вступ;
- рівний доступ і прозорі вступні випробування (НМТ – навчальний
мультипредметний тест, можливість вступу без централізованого іспиту,
мотиваційний лист);
- об’єктивність та мінімізація корупційних ризиків;
- максимальне сприяння набору до закладу.
Бович-Углер Л.Ю. наголосила на обов’язковій реєстрації на ЗНО до 9
квітня 2022 року, на можливості вступу без централізованого іспиту, на
важливість мотиваційного листа особливо при вступі на контрактну форму
навчання, а також ознайомила присутніх із ключовими тезами, зокрема щодо
вступу на:
- ОС «Фаховий молодший бакалавр» на базі БЗСО творчий конкурс є
єдиним і безумовним інструментом оцінювання.
- ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО та молодшого спеціаліста чи фахового
молодшого бакалавра творчий конкур та фахове вступне випробування є
пріоритетними, а також мотиваційний лист;
- ОС «Магістр» на основі бакалавра фахове вступне випробування та
мотиваційний лист.
Виступили:
1. Юрчишин Галина Миколаївна, яка запропонувала розпочати роботу
підготовчих курсів у КІПДМ ЛНАМ з метою профорієнтаційної роботи, а
також розробити рекламну афішу закладу.
2. Дутка Вікторія Валеріївна, яка на основі вищесказаного наголосила
на розробці оголошення щодо підготовчих курсів, а також запропонувала
організувати та провести «День відкритих дверей».
3. Стеф’юк Ніна Андріївна, яка запропонувала надіслати інформацію
про вступну кампанію КФКПДМ ЛНАМ та КІПДМ ЛНАМ до дирекцій
ліцеїв, шкіл та гімназій де перебувають тимчасово переміщені особи.
Ухвалили:
1. Організувати та провести «День відкритих дверей» 7 квітня 2022
року з 12.00.
2. Організувати проведення підготовчих курсів з рисунку кафедрі
образотворчого мистецтва. Розпочати роботу курсів з 11 квітня 2022 року.
Оприлюднити інформації на офіційному вебсайті КІПДМ ЛНАМ.
Голова ПК КІПДМ ЛНАМ

______________ Галина ЮРЧИШИН

Відповідальний секретар ПК ______________ Людмила БОВИЧ-УГЛЕР

