
                                                               Протокол № 4 

                                                 засідання Вченої ради               

                                                                                      від 1 лютого 2017 р.  

Присутні : Юрчишин Г.М., доцент, директор КІПДМ; Дутка В.В., доцент, 

заступник директора з навчальної роботи; Стеф’юк Р.Г.,кандидат 

мистецтвознавства, директор училища; Костюк В.В., кандидат історичних наук, 

доцент; Бзунько С.В., Заслужений художник України, доцент, зав. кафедри 

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.  Молинь В.Д., доцент, завкафедри МДЖ та образотворчого 

мистецтва; Близнюк М.М. доцент, Галак І., голова студентської ради, Кочержук 

С.І., голова регіональної спілки художників, Заслужений художник України. 

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

 

Відсутні: Слободян О.О., доцент,  зав.кафедри мистецтвознавства та 

гуманітарних дисциплін; 

                                               Порядок денний 

1. Підсумки навчання в КІПДМ ЛНАМ за 1 семестр 2016-2017 н.р.  

2. Затвердження Положення про стипендіальне забезпечення  студентів 

3. Різне. 

  

1.СЛУХАЛИ: Дутку В.В. про стан успішності студентів КІПДМ ЛНАМ. 

Доведено до відома кількість та причини академічних відпусток, що взяли 

студенти у 1 семестрі. Прозвучала пропозиція посилити  контроль над 

плинністю контингенту студентів з боку кураторів та завідувачів кафедр. До 

покращення  методичної роботи доповідач висловила наступні пропозиції: 

продовжити роботу над удосконаленням навчально-методичного комплексу 

кафедр; забезпечити формування тематики дипломного проектування в 

контексті наукової та дослідно-пошукової роботи кафедр; сформувати чіткі 

критерії оцінювання завдань; продовжити роботу з удосконалення пакету 

лекцій та електронних форм лекційного матеріалу; розробити методику з 

організації самостійної роботи студентів; розробити графік участі студентів у 

студентських професійних конкурсах; систематизувати порядок контролю за 

виконанням курсового та дипломного проектування; контролювати виробничу 

дисципліну науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту. 

 

ВИСТУПИЛИ : Малиновський В.І. про роботу структурних підрозділів 

кафедри «Дизайну». Висловлена пропозиція – розробити Положення про 

комп’ютерну лабораторію для виробничих потреб кафедри.  

                                Молинь В.Д. про універсальне призначення комп’ютерної 

лабораторії.  

                                Перегінець В.І. про необхідність атестації робочих місць та 

визначення відповідності підрозділів вимогам. 

                                Юрчишин Г.М. про запровадження сучасних форм контролю 

знань студентів – тестів, семінарів тощо. Закцентовано на необхідності ведення 

журналу взаємовідвідування викладачів з метою інтеграції педагогічного 

досвіду в навчальному закладі.  



 УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома. 

 

2 СЛУХАЛИ : Сабадаш-Мицьо С.В. з Положенням про стипендіальне 

забезпечення. Дано характеристику документу, що створений на основі 

типових документів МОНу та ВР України. Закцентовано на формуванні 

рейтингу студентів, що підлягають стипендіальному забезпеченню. 10 % 

рейтингу студентів КІПДМ ЛНАМ рекомендовано сформувати з наступних 

показників : 

- кількість пропусків без поважних причин; 

- оцінка з профілюючого фахового предмету (проектування); 

- переведення 12бальної шкали оцінювання в 5 бальну; 

- творча та наукова активність. 

ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. з пропозицією затвердити Положення про 

стипендіальне забезпечення студентів в КІПДМ ЛНАМ. 

Пропозицію висунуто на голосування.  

За результатами голосування: одноголосно «за» 

УХВАЛИЛИ : Затвердити Положення про стипендіальне забезпечення 

студентів в КІПДМ ЛНАМ. 

 

3. СЛУХАЛИ: 1) Близнюка М.М. з повідомленням про проведення Карпатської 

школи, зимова сесія якої присвячена питанням сталого розвитку Карпатського 

регіону, де увага буде зосереджена на екологічному співробітництві та 

питаннях збереження культурної спадщини. 

                           2) Юрчишин Г.М. з повідомленням про відкриття виставки в м, 

Івано-Франківськ викладачів інституту – подружжя Юсипчуків. 

                           3) Дутка В.В. з планом роботи Вченої ради на ІІ півріччя 2016-

2017 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Секретар вченої ради                                                            Голова вченої ради  

КІПДМ ЛНАМ                                                                          КІПДМ ЛНАМ 

Дутка В.В.                                                                                  Юрчишин Г.М.  

 

 

 

 


