
Протокол № 2
засідання Вченої ради

від 22. 11. 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; Дутка В.В. – доцент, зав.
кафедрою ДПМ; 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; Сорохан Л.Ю. –
завідувач відділу кадрів КІПДМ; Книш Б.В. – доцент кафедри
гуманітарних наук, Перегінець В.І. – голова профспілки
КІПДМ, Луканюк О.В. – головний бухгалтер КІПДМ Кочержук
І.С. – голова регіональної спілки художників, Заслужений
художник України, Молинь В.Д. – доцент, зав. кафедри ОМ,
Малиновський В.І. –доцент кафедри Дизайну.

.
ВІДСУТНІ:; Ходан В.В. – директор училища; Кочержук І.С. – голова

регіональної спілки художників, Заслужений художник України
,Гринюк М.М. – кандидат мистецтвознавства, в.о. професора,
доцент, заступник директора з наукової роботи; Слободян О.О.
– кандидат мистецтвознавства, в.о. професора, доцент, зав.
кафедрою історії мистецтва і гуманітарних дисциплін.

Порядок денний:
1Дипломне проектування на ОКР «Спеціаліст», методичні та
організаційні питання (заст.. дир.. з навч. роботи Дутка В.Я.)
2. Фінансовий звіт та затвердження фінансового плану інституту (гол.
буг. Луканюк О.В.).
3. Затвердження плану роботи Вченої ради.
4. Атестаційні справи.

1.СЛУХАЛИ: Дутку В.Я. про результати переглядів 6 курсів. Висловлені
зауваження та пропозиції , що стосуються якісного рівня дипломних
проектів. Переддипломні практики не забезпечують  необхідними
матеріалами етапи варіативного ескізування. В багатьох проектах не
відображені архітектурні ситуації, відсутні креслення , технічні
розрахунки. Проекти не доведені до необхідного якісного рівня. На
кожному відділі є негативні оцінки. Висловлені пропозиції звернути увагу
керівників підрозділів на необхідність повторного перегляду дипломного
проектування з метою доведення усіх складових проекту до вимог рівня
ОКР «Спеціаліст». Висловлена пропозиція – не допускати дипломників до



роботи в матеріалі без затвердження проектної частини. Доведений графік
захистів.
ВИСТУПИЛИ: Юрчишин Г.М. з пропозицією звертати пильнішу увагу на
аналітичну частину проектів, утримувати напрям мистецької школи та
включти в пояснювальну записку розділ науково-дослідної роботи.

Дутка В.В. з пропозицією відповідально ставитися до
навчального елементу «Переддипломне проектування» на 5 курсі, під час
якого визначається напрям, зміст та обсяг дипломного проекту.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Посилити кафедральний
контроль за виконанням дипломних проектів та роботи в матеріалі.

2.СЛУХАЛИ : Луканюк О.В. про підсумок фінансового року та
планування на 2014-2015 р. Фінансовий звіт додається. Закцентовано
увагу на тому, що біля 1000000 грв. проплат зареєстровані в казначействі.
«Заморожено» більшість рахунків.
ЗАПИТАННЯ : Дутка В.В. про можливість зменшити плату за навчання.

Луканюк О.В. про недоцільність зменшення оплати за
навчання з причин зростання загального рівня заробітної плати викладачів
та з метою мінімального прибутку для закладу від фінансових надходжень
від платників.
УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з пропозицією плану роботи Вченої ради на
перше півріччя 2014р.
УХВАЛИЛИ : План прийняти за основу.

4. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. про переведення на посади.
На розгляд Вченої ради представлено справу старшого викладача

кафедри гуманітарних наук Горбаня Р.А. про його перевід на посаду
доцента.
ВИСТУПИЛИ : Костюк В.В. з позитивною характеристикою методичної,
наукової роботи  Горбаня Р.А. Закцентовано на наукових досягненнях
претендента в галузі філософії, а також значенні перебування Річарда
Анатолієвича на посаді доцента для розвитку кафедри.
Пропозицію перевести Горбаня Р.А. на посаду доцента кафедри
гуманітарних наук висунуто на голосування.
За результатами голосування – одноголосно «за»

УХВАЛИЛИ : Перевести Горбаня Р.А. на посаду доцента кафедри
гуманітарних наук.

На розгляд Вченої ради представлено справу старшого викладача
кафедри образотворчого мистецтва Калитка А.М. про його перевід  на
посаду доцента.
ВИСТУПИЛИ : Молинь В.Д. з позитивною характеристикою методичної,
творчої роботи Калиткака А.М. Багатолітній стаж роботи та присвоєння



Калитку А.М. звання Заслуженого художника України дає підстави
перевести його на посаду доцента кафедри образотворчого мистецтва.
Пропозицію перевести Калитка А.М. на посаду доцента кафедри
образотворчого мистецтва висунуто на голосування.
За результатами голосування – одноголосно «за»
УХВАЛИЛИ : Перевести Калитка А.М. на посаду доцента кафедри
образотворчого мистецтва.

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


