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Заслухавши та обговоривши інформацію щодо змін у складі Вченої 

ради, Вчена рада ухвалює: 

1. Затвердити новий склад Вченої ради Закарпатської академії мистецтв: 

1. Небесник І.І., голова Вченої ради ЗАМ, ректор академії, 

професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник 

освіти України; 

2. Дочинець Н.М., учений секретар Вченої ради ЗАМ, 

кандидат економічних наук, доцент; 

3. Бокшан А.М., проректор з навчальної роботи ЗАМ; 

4. Ребрик Н.Й., проректор з науково-педагогічної роботи ЗАМ, 

кандидат філологічних наук; 

5. Корж-Радько Л.А., декан факультету образотворчого 

мистецтва, доцент, заслужений художник України; 

6. Бунда В.В., декан факультету дизайну та декоративно-

прикладного мистецтва, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент; 

7. Поляк М.Т., директор Фахового коледжу мистецтв ім. А. 

Ерделі ЗАМ;  

8. Іваницька Т.М., заступник директора Фахового коледжу 

мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ з навчальної роботи; 

9. Дуркот М.М., головний бухгалтер ЗАМ; 

10. Іваньо Ю.Ю., голова первинної профспілкової організації 

ЗАМ, кандидат педагогічних наук; 

- члени Національноі ̈спілки художників Украін̈и:  

11. Кузьма Б.І., народний художник України, доцент, голова 

ЗОНСХУ; 

12. Приймич М.В., завкафедри декоративно-прикладного 

мистецтва, доктор мистецтвознавства, доцент; 

13. Микита В.В., академік Академії мистецтв України, 

народний художник України; 

- виборні представники, які представляють наукових, науково-

педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, 

професорів, народних та заслужених художників, докторів філософії, 

докторів наук: 

 



14. Пономаренко Н.С., завкафедри сучасних інформаційних 

технологій та веб-дизайну, доцент, заслужений художник 

України; 

15. Волощук А.В., завкафедри культури та соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент; 

16. Коприва А.Т., завкафедри образотворчого мистецтва, 

кандидат мистецтвознавства, доцент; 

17. Ковач А.М., завкафедри рисунку, заслужений художник 

України; 

18. Небесник І.І., завкафедри дизайну, кандидат 

мистецтвознавства; 

19. Бунда С.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент; 

20. Міськов І.О., кандидат історичних наук, доцент; 

21. Сопко О.І., кандидат мистецтвознавства, доцент; 

22. Пилип Р.І., кандидат мистецтвознавства; 

23. Луценко І.В., кандидат мистецтвознавства; 

- керівники органів студентського самоврядування ЗАМ: 

24. Фільченко Катерина, голова студентської ради ЗАМ; 

25. Довганич Оксана, редактор студентської газети; 

26. Вереш Вероніка, голова наукового товариства ЗАМ. 

 

2. Ученому секретарю Вченої ради ЗАМ Бокшан А. М. ввести в дію зміни в 

складі Вченої ради наказом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої Ради                                           проф. І.І. Небесник 

 

 

Учений секретар                                                А.М. Бокшан 
 


