
Протокол № 1
засідання Вченої ради

від 20 10 2016 р.
Присутні : Юрчишин Г.М., доцент, в.о. директора КІПДМ; Дутка В.В., доцент,
заступник директора з навчальної роботи; Стеф’юк Р.Г.,кандидат
мистецтвознавства, директор училища, доцент,. Костюк В.В., кандидат
історичних наук, доцент; Бзунько С.В., Заслужений художник України, доцент,
зав. кафедрою ДПМ; Сорохан Л.Ю., завідувач відділом кадрів КІПДМ; Книш
Б.В., доцент; Малиновський В.І., доцент, в.о.;Стеф’юк Н А., зав. кафедрою
дизайну; Перегінець В.І. голова профспілки; Луканюк О.В. , головний
бухгалтер КІПДМ; Гринюк М.М., доцент. Слободян О.О., доцент, зав.кафедри
мистецтвознавства та гуманітарних дисциплін;

Відсутні:. Галак І., голова студентської ради, Кочержук С.І., голова
регіональної спілки художників, Заслужений художник України. Молинь В.Д.,
доцент, в.о. завкафедрою МДЖ та образотворчого мистецтва; Близнюк М.М.
доцент,

Порядок денний
1. Звіти приймальної комісії про вступну кампанію КІПДМ ЛНАМ (відп.
Секретар Гордійчук О.З.)
2. Про планування роботи кафедр (завідувачі кафедрами).
3. Затвердження плану роботи вченої ради на І півріччя.

1.СЛУХАЛИ: Гордійчук О.З. із звітом про приймальну кампанію 2016р. (звіт
додається).закцентовано увагу на невідповідності факту зареєстрованих
електронних заяв та реальних заяв абітурієнтів. Напругу в роботу внесли збої в
системі ЄДБО. План держзамовлення виконано повністю на всі спеціалізації
денної форми ОКР «Молодший спеціаліст» та «Спеціаліст». Незаповненими
залишилися 2 місця державного замовлення на ступінь «Бакалавр». Висловлено
пропозицію якнайширше рекламувати навчальний заклад, наукові та творчі
здобутки викладачів, висвітлювати у засобах інформації привабливість
професій художнього спрямування. Планувати стратегію держзамовлення.

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про недостатню роботу
профорієнтаційної кампанії в галузі професійно-технічних закладів. Роботу із
забезпечення інформації на сайті інституту доручити кафедрам.
Популяризувати діяльність інституту методом проведення заходів культурно-
мистецького характеру, залучаючи школи, державні установи, владу.

Гринюк М.М. про зменшення кількості вступних
іспитів. Краще продумати стратегію вступних випробувань.

Бзунько С.В. про індивідуальну роботу викладачів
з абітурієнтами.

Радиш Ю.Ю. про укладання угод з регіональними
художніми школами, зокрема з Рожнівською ЗОШ, зорієнтованою на вивчення
народного декоративно-ужиткового мистецтва.

УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома.



2. СЛУХАЛИ : Завідувачів кафедр про планування роботи (плани кафедр
додаються). Закцентовано увагу на доопрацюванні нормативних та робочих
програм кафедр, формуванні методичної бази кафедр, участь у конференціях та
завершення роботи над посібниками та підручниками. Заплановані заходи в
контексті святкування 135-річчя Косівської мистецької школи. Запланована
низка персональних виставок.

ВИСТУПИЛИ: Дутка В.В з пропозицією чітко окреслити план наукових
видань та публікацій.

Юрчишин Г.М. про відповідність планування та звітності
викладачів. Рекомендовано кафедрам ретельно дотримуватися графіка
виконання заходів. Кафедрам звернути увагу на формування наукового
потенціалу (досягнення вчених звань). Методичне забезпечення привести у
відповідність до вимого МОНу. Посилити роботу із студентством в галузі
планування національно-патріотичної роботи.

УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома.

СЛУХАЛИ : Дутку В,В, з планом роботи вченої ради на І півріччя 2016 року
(план додається).

ВИСТУПИЛИ : Гринюк М.М. внести в план роботи вченої ради питання про
фінансовий план інституту. Висвітлювати план на сайті інституту.

УХВАЛИЛИ: Прийняти документ за основу .

Секретар вченої ради                                                            Голова вченої ради
КІПДМ ЛНАМ КІПДМ ЛНАМ
Дутка В.В.                                                                                  Юрчишин Г.М.


