Протокол № 2
засідання Вченої ради
від 20 11 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; Молинь В.Д., доцент, в.о.
завкафедрою МДЖ та образотворчого мистецтва; Близнюк М.М. доцент, Галак
І., голова студентської ради.
Відсутні:., Кочержук С.І., голова регіональної спілки художників, Заслужений
художник України.
Порядок денний
1. Затвердження плану заходів до святкування 135-річчя КІПДМ ЛНАМ
(доп. директор КІПДМ ЛНАМ п. Юрчишин Г.М.)
2. Звіт про формування ліцензійної справи другого (магістерського) рівня
(доп. Дутка В.В.)
3. З досвіду патентування прав інтелектуальної власності (доп. доц.
Малиновський В.І.).
1.СЛУХАЛИ: Юрчишин Г.М. про планування заходів до 135 річчя Косівської
мистецької школи:
- Науково-практична конференція «Від народного до професійного»;
- Випуск наукового вісника КІПДМ ЛНАМ;
- Виставки творів викладачів та дипломних робіт;
- Підготовка видання про мистецький заклад;
- Проведення Всеукраїнського фестивалю молодих модельєрів «Водограй»;
- Проведення студентського гончарного пленеру «Гончарарт»;
- Організація ковальського фестивалю в м. Косів;
- Проведення регіонального пленеру живописців;
- Організація та проведення Свята народних майстрів.
Окреслено основні завдання по організації та проведенню святкування
135 річниці КІПДМ ЛНАМ.
ВИСТУПИЛИ : Слободян О.О. з пропозицією розширити географію виставок
КІПДМ ЛНАМ.
Молинь В.Д. про співпрацю з виставковим залом в м.Галич.
УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома.
2. СЛУХАЛИ:
Дутку В.В. про підготовку ліцензійної справи другого
(магістерського) рівня акредитації. Зазначено про необхідність здобуття

навчальним закладом можливостей збереження ступеневої освіти.
Закцентовано на розвитку якісного складу науково-педагогічних працівників,
що забезпечують науково-практичну складову освіти в КІПДМ ЛНАМ.
Формування ліцензійної справи здійснюється робочою групою, що відповідає
за дотримання форм та вимог ліцензіювання.
ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про необхідність привести у відповідність
юридичні відносини між інститутом та училищем. За новим законом училище
не може існувати в колишньому статусі Зазначено про труднощі в зв’язку з
уніфікацією вимог до вищих навчальних закладів. Висловлена пропозиція
задіяти можливості усіх потужностей навчального закладу для досягнення
поставленої мети.
Гринюк М.М. з пропозицією про ліцензувати училище. Про
необхідність в майбутньому дістати Косівському інституту юридичної
незалежності.
УХВАЛИЛИ : інформацію прийняти до відома.
3. СЛУХАЛИ : Малиновського В.І. про патентознавчу діяльність як один із
основних критеріїв рейтингу вищих навчальних закладів. Доведено до відома
про різновиди патентів та їх значення для встановлення економічних зв’язків
навчальних закладів з промисловими підприємствами. Наголошено на етапах
здобуття патентів на об’єкти інтелектуальної власності, що пов’язані з
значними труднощами комунікативних зв’язків з різноманітними структурами
патентування та фінансовими затратами автору патенту. Закцентовано на
важливості формування рейтингу вищого навчального закладу.
ВИСТУПИЛИ : Гринюк М.М. про необхідність захисту авторських прав на
курсові та дипломні роботи студентів КІПДМ ЛНАМ.
Костюк В.В. з пропозицією вивчити питання співвідношення
свідоцтва авторського права на винахід та свідоцтва про патент у формуванні
рейтингу вищого навчального закладу.
Книш Б.В. захищати авторськими правами ідеї викладачів, що
втілюють в дипломних роботах студенти.
УХВАЛИЛИ : Костюку В.В. та Малиновському В.І. доручити вивчити
питання патентування, захисту авторських прав інтелектуальної власності та
можливості їх застосування в КІПДМ ЛНАМ. Про результати доповісти на
черговому засіданні вченої ради.

Секретар вченої ради
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Голова вченої ради
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