
УХВАЛА 

Вченої ради Закарпатської академії мистецтв 

«Обрання деканів та завідувачів кафедр Закарпатської академії мистецтв» 

від17 квітня 2018 року 

   

        Заслухавши та обговоривши інформацію щодо обрання деканів та 

завідувачів кафедр Закарпатської академії мистецтв, Вчена рада ухвалює:  

  1. Затвердити протоколи лічильної комісії. (додаток 1, додаток 2 додаток 

3, додаток 4,  додаток 5,  додаток 6,  додаток 7,  додаток 8). 

   2. За результатами таємного голосування обрано: 

- деканом факультету Дизайну та декоративно-прикладного мистецтва Бунду 

Віктора Варфоломійовича (1959 р. н.) доцента, кандидата фізико-

математичних наук, старшого наукового співробітника (голосували – 22, "за" 

– 20, "проти" – 2, "недійсних бюлетенів" – немає); 

 - деканом факультету Образотворчого мистецтва Корж-Радько Людмилу 

Андріївну (1956 р. н.) доцента, заслуженого художника України (голосували 

– 22, "за" – 22, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- завідувачем кафедри Образотворчого мистецтва  Коприву Аттілу 

Тиберійовича (1971 р. н.) доцента, кандидата мистецтвознавства (голосували 

– 22, "за" – 22, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає);; 

- завідувачем кафедри Дизайну Небесника Івана Івановича (1981 р. н.) 

кандидата мистецтвознавства(голосували – 22, "за" – 22, "проти" – немає, 

"недійсних бюлетенів" – немає); 

- зав.кафедри Сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну 

Пономаренко Надію Степанівну (1971 р. н.) доцента, заслуженого 

художника України (голосували – 22, "за" – 22, "проти" – немає, "недійсних 

бюлетенів" – немає); 

- завідувачем кафедри Декоративно-прикладного мистецтва Приймича 

Михайла Васильовича (1967 р. н.) доцента, кандидата мистецтвознавства 

(голосували – 22, "за" – 21, "проти" – один, "недійсних бюлетенів" – немає);; 

- завідувачем кафедри Культури та соціально-гуманітарних дисциплін  

Мушинку Миколу Івановича (1936 р. н.) академіка НАНУ, доктора 

філологічних наук (голосували – 22, "за" – 22, "проти" – немає, "недійсних 

бюлетенів" – немає);; 

- завідувачем кафедри Рисунку  Ковача Антона Михайловича (1962 р. н.) 

заслуженого художника України (голосували – 22, "за" – 22, "проти" – немає, 

"недійсних бюлетенів" – немає). 

3. Вченому секретарю підготувати наказ «Про введення в дію рішення Вченої 

ради». 
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