
Протокол № 3
засідання Вченої ради

від 14 12 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; 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, Кочержук С.І., голова регіональної спілки
художників, Заслужений художник України.

Відсутні:Перегінець В.І. голова профспілки; Луканюк О.В. , головний
бухгалтер КІПДМ;

Порядок денний
1. Затвердження правил прийому в КІПДМ ЛНАМ на 2016-2017 н.р.
(секретар приймальної комісії Гордійчук О.З.)
2. Щодо стипендіального забезпечення студентів (голова студентського
самоврядування Галак І.)
3. Різне.

1.СЛУХАЛИ: Гордійчук О.З. про зміни в правилах прийому, що стосуються
КІПДМ ЛНАМ (правила прийому додаються). Зміни стосуються наступних
пунктів : - вступники на базі ПЗСО зможуть подати до дев’яти заяв на чотири
спеціальності на місця державного замовлення;

- заяви прийматимуться тільки в електронному вигляді;
- скасоване право на поза конкурсний вступ;
- терміни подачі заяв – з 12 по 24 липня;
- можливість перехресного вступу;
- прийняття порядку відшкодування коштів державного бюджету,

витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658;

- введення балансуючих коефіцієнтів: галузевого, регіонального,
сільського та першочергового.

Висловлена пропозиція сформувати робочу групу, що розробляє та
затверджує держзамовлення в КІПДМ ЛНАМ.
ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про позитивний вплив перехресного вступу на
заповнення бюджетних місць в навчальному закладі.
УХВАЛИЛИ : Затвердити правила прийому в КІПДМ ЛНАМ, інформацію
викласти на сайт інституту.



2.СЛУХАЛИ : Галака І. про  постанову КМУ «Про внесення змін до
стипендійного забезпенчення».

Міністерство передбачає, що на 90% місце в рейтингу визначатиме
навчальна успішність, а на 10% - критерії, що запропонує ВНЗ. Це допоможе
визначити найбільш успішних студентів навіть якщо за результатами сесії вони
отримали однаковий середній бал.

З 50% студентів, що отримуватимуть стипендії, планується , що 43% -
отримуватимуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну
отримуватимуть 7%.

Планується, що найкращі студенти отримуватимуть стипендію на 72,9 %
більше ніж зараз – 1600 грн., тобто на рівні прожиткового мінімуму.

У зв’язку з цим, студрада КІПДМ пропонує наступні критерії визначення
рейтингу студентів:
- враховувати кількість пропусків;
- перейти на 5-бальну шкалу оцінювання під час підрахунків балів для рейтингу
успішності студентів;
- приорітетною вважати оцінку з проектування та композиції;;
ВИСТУПИЛИ : Гринюк М.М. з пропозицією запровадити іменні стипендії.

Малиновський В.І. з пропозицією враховувати творчу,
наукову та громадську активність студентів.
УХВАЛИЛИ :1. Під час визначення рейтингу студента затвердити наступні
критерії ВНЗ: кількість пропусків; приорітет оцінки з проектування; творча та
наукова активність.

2. У визначенні  рейтингу успішності використовувати 5-бальну
шкалу оцінювання.
3. СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. про організацію проведення «Вечорниць для
АТО» в КІПДМ ЛНАМ.

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


