
Протокол № 1
засідання Вченої ради

від 24. 10. 2013 р.

ПРИСУТНІ: голова Вченої ради КІПДМ, директор КІПДМ ЛНАМ,
С.Л.Мартинюк,  члени ради: Дутка В.Я. – заступник директора з
навчальної та методичної роботи; Гринюк М.М. – кандидат
мистецтвознавства, в.о. професора, доцент, заступник директора
з наукової роботи; Дутка В.В. – зав. кафедрою ДПМ; Слободян
О.О. – кандидат мистецтвознавства, в.о. професора, доцент, зав.
кафедрою історії мистецтва і гуманітарних дисциплін;
Юрчишин Г.М. – кандидат архітектури, доцент, завідувач
заочним відділенням; Близнюк М.М. – кандидат педагогічних
наук, доцент; Бзунько С.В. – доцент кафедри ПДМ, Заслужений
художник України; Кочержук І.С. – голова регіональної спілки
художників, Заслужений художник України; Сорохан Л.Ю. –
завідувач відділу кадрів КІПДМ; Книш Б.В. – кандидат
мистецтвознавства, голова студентського наукового товариства.

ВІДСУТНІ: Луканюк О.В. – головний бухгалтер КІПДМ; Ходан В.В. –
директор училища; Перегінець В.І. – голова профспілки КІПДМ

Порядок денний:
1. Інформація приймальної комісії про результати вступної кампанії.
План заходів профорієнтаційної роботи у 201’3-2014 н.р.
(Відповідальний секретар приймальної комісії Мартинюк Ю.В.)
2. Підготовка навчального закладу до акредитації. План і графік
роботи. (директор інституту Мартинюк С.Л.)
3. Затвердження навчальних планів кафедр.
4. Різне.

Виступив Мартинюк С.Л. з інформацією про:
- подяку навчальному закладу Івано-Франківської держадміністрації за

організацію виставки курсових та дипломних робіт з нагоди звіту
Косівського району;

- присвоєння вченого звання «доцент» старшому викладачу кафедри
гуманітарних наук  Книш Б.В., завідувачу кафедри образотворчого
мистецтва Молинь В.Д., завідувачу кафедри декоративного та
прикладного мистецтва Дутці В.В.;

- присвоєння звання «Заслужений художник України» старшому
викладачу кафедри образотворчого мистецтва Калитку А.М.

Внесена пропозиція: у зв’язку з призначенням Молинь В.Д.
завідувачем кафедри ОМ кооптувати її в члени Вченої ради КІПДМ
ЛНАМ.



За поданням кафедри Дизайну внесена пропозиція кооптувати в члени
Вченої ради КІПДМ ЛНАМ Малиновського В.І. – доцента кафедри
Дизайну, кандидата технічних наук. Пропозицію винесено на відкрите
голосування. За результатами відкритого голосування – одноголосно «за»
Малиновського В.І. кооптовано у члени Вченої ради КІПДМ ЛНАМ.

СЛУХАЛИ: Мартинюк Ю.В. із звітом приймальної комісії (звіт додається)
. Доведено до відома зміни у порядку прийому документів та зарахування
абітурієнтів до навчального закладу . Відзначено те, що план прийому
виконано на рівнях «Молодший спеціаліст» та «Бакалавр».
Недовиконання плану на рівні «спеціаліст». Запропонований план
профорієнтаційної роботи , що полягає у двох основних напрямах –
інформаційному та контактах із художніми школами. Закцентовано на
необхідності продукування рекламної продукції. Особливу увагу
приділити роботі з випускниками молодших кваліфікаційних рівнів.

ВИСТУПИЛИ: Гринюк М.М. з пропозицією відновити практику
безпосередніх контактів з художніми школами з метою відбору  краще
підготовлених абітурієнтів. На кафедрах сформувати групи
профорієнтаційної роботи з викладачів, лаборантів, студентів.

Дутка В.Я. з пропозицією активізувати творчу роботу викладачів, що є
ефективним чинником заохочення абітурієнтів до вступу в мистецьку
школу.

Дутка В.В. з пропозицією організувати пересувну виставку творчих
робіт викладачів та студентів з метою популяризації навчального закладу.

Слободян О.О. з пропозицією переглянути оплату за навчання.
Профорієнтаційну роботу фіксувати в індивідуальних планах.

Мартинюк С.Л. з пропозицією провести анкетування студентів ІІІ-М
курсів з метою моніторингу ситуації. Тримати контакти з приймальною
комісією ЛНАМ. Інформаційно-видавничому центру створити відео-
матеріали для популяризації навчального закладу.

Кочержук І.С. з пропозицією організувати виставку творчих робіт
викладачів та студентів інституту в Ів. Франківську та інших містах
України.

УХВАЛИЛИ : Звіт прийняти до відома. На кафедрах створити групи з
профорієнтаційної роботи. Профорієнтаційну роботу планувати в
індивідуальних планах викладачів. Інформаційному відділу створити
відео-матеріали для популяризації навчального закладу. Організувати
пересувну виставку творчих робіт викладачів та студентів в містах
України.

СЛУХАЛИ : Мартинюка С.Л. з інформацією про стан акредитаційної
справи кафедри Дизайну. Доведено до відома про зміни порядку
формування структури справи. Наголошено на необхідності ретельного
підходу до виконання усіх  вимог щодо складових звіту. Закцентовано на
нормативних вимогах щодо самоаналізу, забезпечення науково-



педагогічним кадровим потенціалом, відповідності навчальних планів та
програм. Дано розпорядження розпочати формування текстових частин
самоаналізу кафедрам Образотворчого мистецтва та Декоративно-
прикладного мистецтва. Активізувати всіх керівників підрозділів з метою
вироблення аналітичного підходу до виконання звіту.
УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ : Дутку В.Я. з пропозиціями до затвердження навчальних
планів. Заслухано інформацію про основну концепцію формування
навчальних планів та часових кредитів дисциплін, що полягає у
приорітеті фахових предметів. Доведено до відома про інтеграцію
навчальних планів з планами ЛНАМ. Проаналізовано потреби відділів у
навчальних дисциплінах.

4. УХВАЛИЛИ : Затвердити навчальні плани кафедр.

4. СЛУХАЛИ: Сорохан Л.Ю. з пропозицією здійснювати розподіл
педагогічного навантаження колегіально до початку нового навчального
року з метою  оптимального розрахунку коштів. Під час тарифікації
користуватися внутрішнім розпорядженням щодо годинного
навантаження  науково-педагогічного складу.

ВИСТУПИЛИ : Гринюк  М.М. про необхідність змінити кадрову
політику у зв’язку із скороченням посадових ставок. Приймати на роботу
виключно за рішенням Вченої ради після розгляду особових справ.
Посилити вимоги до звітів про стажування та атестацію викладачів.

Бзунько С.В. про необхідність принципового відбору кандидатур на
посаду викладача училища. Контракти продовжувати на основі звітів
викладачів про наукову, методичну та творчу роботу.

УХВАЛИЛИ : Педагогічне навантаження здійснювати колегіально в
кінці навчального року. Кафедрам дотримуватися вимог щодо звітів
стажування та атестації викладачів.

Голова вченої ради Мартинюк С.Л.
Секретар вченої ради                                                       Дутка В.В.


