
УХВАЛА 

Вченої ради Закарпатської академії мистецтв 

«Про обрання на вакантні посади за конкурсом науково-педагогічних працівників 

Закарпатської академії мистецтв» 

від 22 червня 2018 року 

   

         Заслухавши та обговоривши інформацію про обрання на вакантні 

посади за конкурсом науково-педагогічних працівників 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, 

додаток 9, додаток 10, додаток 11, додаток 12, додаток 13,  додаток 14,  

додаток 15,  додаток 16,  додаток 17, додаток 18, додаток 19, додаток 20, 

додаток 21, додаток 22 ). 

   2. За результатами таємного голосування обрано: 

- професором кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін 

Небесника Івана Івановича (1955 р.н.) професор, кандидат педагогічних 

наук (голосували – 25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – 

немає); 

- професором кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін 

Мушинку Миколу Івановича (1936 р.н.) академік НАНУ, доктор 

філологічних наук (голосували – 25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних 

бюлетенів" – немає);; 

- професором кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін 

Задорожного Воодимира Євгеновича (1939 р.н.) доктор історичних наук, 

професор, академік Міжнародної Слов’янської академії наук, академік 

Академії наук вищої школи України (голосували – 25, "за" – 25, "проти" – 

немає, "  едійсних бюлетенів" – немає);. 

- доцентом кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Ребрик 

Наталію Йосифівну (1961 р. н.), кандидат філологічних наук (голосували – 

25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає);; 

- доцентом кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Міськов 

Івана Олексійовича (1971 р. н.), кандидат історичних наук, доцент 

(голосували – 25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцентом кафедри образотворчого мистецтва Волощук Аліни 

Володимирівни (1971 р. н.), кандидат педагогічних наук, доцент (голосували 

– 25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає);; 

- доцента кафедри дизайну Небесника Івана Івановича (1981 р. н.) 

кандидата мистецтвознавства (голосували – 25, "за" – 25, "проти" – немає, 

"недійсних бюлетенів" – немає);; 

- доцента кафедри дизайну Сопко Одарки Іванівни (1963 р. н.), кандидата 

мистецтвознавства, доцент (голосували – 25, "за" – 25, "проти" – немає, 

"недійсних бюлетенів" – немає); 



- доцента кафедри дизайну Кузьми Бориса Івановича (1958 р. н.), 

народного художника України, доцент (голосували – 25, "за" – 25, "проти" – 

немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри образотворчого мистецтва Коприва Аттіли 

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

– 25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри образотворчого мистецтва Корж-Радько Людмилу 

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

25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри образотворчого мистецтва Скакандія Василя Юлійовича 

(1941 р. н.) доцента, народного художника України (голосували – 25, "за" – 

25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри рисунку Луценка Ігора Вікторовича (1970 р. н.) 

кандидат мистецтвознавства  (голосували – 25, "за" – 25, "проти" – немає, 

"недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри рисунку Сирохмана Михайла Васильовича (1954 р. н.) 

доцента, заслуженого працівника культури України (голосували – 25, "за" – 

25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри декоративно-прикладного мистецтва Приймича Михайла 

Васильовича (1967 р. н.), кандидата мистецтвознавства, доцент (голосували 

– 25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри декоративно-прикладного мистецтва Іваньо Юрія 

Юрійовича ( 1971  р. н.), кандидата педагогічних наук; (голосували – 25, "за" 

– 25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри декоративно-прикладного мистецтва Пилип Роман 

Іванович ( 1977  р. н.), кандидата мистецтвознавства; (голосували – 25, "за" – 

25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри декоративно-прикладного мистецтва Бокотей Ліани 

Ловрентівни ( 1975  р. н.), кандидата педагогічних наук; (голосували – 25, 

"за" – 25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри Сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну – 

Пономаренко Надію Степанівну (1951 р. н.) доцента, заслуженого 

художника України; (голосували – 25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних 

бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри Сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну Бунду 

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

математичних наук, старшого наукового співробітника; (голосували – 25, "за" 

– 25, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри Сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну Бунду 

Світлану Олександрівну (1959 р. н.) доцента, кандидата фізико-

математичних наук; (голосували – 25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних                                                                                                                                                                                                                                             

бюлетенів" – немає); 

- доцента кафедри Сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну 

Дочинець Наталю Мирославівну (1981 р. н.) доцента, кандидата 



економічних наук; (голосували – 25, "за" – 25, "проти" – немає, "недійсних 

бюлетенів" – немає). 

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

ради». 
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