Протокол № 5
засідання Вченої ради
від 24 02 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. Звіти кафедр за І півріччя 2016-2017 н.р.
2. Затвердження Положення про самостійну роботу студентів.
3. Затвердження Положення про кваліфікаційну роботу бакалавра в
КІПДМ ЛНАМ
4. Виховна робота в гуртожитку
5. Різне.
6. Атестаційні справи
1. СЛУХАЛИ: Бзунька С.В., Стеф’юк Н.А., Молинь В.Д. із звітами кафедр
(звіти додаються). З наукової роботи відзначено підготовку до друку книги
«Історія відділу художньої обробки дерева» (авт. Приймак Й.Д.,
Стефурак С.Д.), навчальний підручник «Перспектива»(доц.. Малиновський ),
зазначено участь науково-педагогічних працівників у конференціях , виставках
, підготовці статей до друку. У навчально-методичній роботі підготовлено нові
програми, що відповідають зміненим навчальним планам кафедр. Організовано
конкурси з рисунку, Свято майстрів.
ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В. з пропозицією щодо оформлення звітів –
представляти матеріальне та документальне підтвердження до пунктів звіту.
Юрчишин Г.М. про необхідність планування стратегії
розвитку кафедр, скерування роботи науковців та методистів у русло фахових
питань кафедри. Підсилити значення навчально-методичної роботи. Вказано на
необхідність організації профорієнтаційної роботи. Необхідність розробки
заходів до святкування 135 річчя косівської мистецької школи.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
2. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з проектом Положення про організацію самостійної
роботи студентів. Доведено до відома структуру документа та основні тези
його змісту: загальні положення; форми, види і зміст самостійної роботи
студентів; вимоги до забезпечення самостійної роботи студента; організація
самостійної роботи студента; рекомендовані норми витрат часу на самостійну
роботу студента; керівництво самостійною роботою студентів; навчально-

методичне забезпечення СРС; контроль і оцінювання самостійної роботи
студента.
ВИСТУПИЛИ : Малиновський В.І. з пропозицією затвердити положення.
Пропозицію винесено на голосування. За результатами відкритого голосування
–одноголосно «за»
УХВАЛИЛИ : Затвердити Положення про організацію самостійної роботи
студентів.
3. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з проектом Положення про підготовку та захист
кваліфікаційних робіт бакалаврів у Косівському інституті прикладного та
декоративного мистецтва. Доведено до відома структуру документа та основні
тези його змісту: загальні положення; методичні вказівки до написання
пояснювальної записки дипломної роботи; вимоги до оформлення тексту
пояснювальної записки кваліфікаційної роботи; оцінювання рівня якості
підготовки здобувачів вищої освіти за результатами виконання і захисту
кваліфікаційної роботи; критерії оцінювання якості підготовки здобувачів
вищої освіти за результатами виконання і захисту дипломних робіт.
ВИСТУПИЛИ: Гринюк М.М. з уточненнями до тексту (на стор. 5 замість
провідні викладачі – викладачі-фахівці).
Перегінець В.І. з уточненнями до тексту (на стор. 5 замість
вчене звання доцента – вчене звання).
Юрчишин Г.М. з пропозицією затвердити положення .
Пропозицію висунуто на голосування. За результатами відкритого голосування
14 «за», 1 «утримався»
УХВАЛИЛИ : Затвердити Положення про підготовку та захист
кваліфікаційних робіт бакалаврів у Косівському інституті прикладного та
декоративного мистецтва.
4. СЛУХАЛИ : Тим’як І.Ю. про виховну роботу в гуртожитку. Доведено
основні проблеми виховної роботи: поведінка та санітарний стан у кімнатах та
інших приміщеннях. Визначено низький рівень активності студентів у
організації дозвілля та плануванні покращення умов проживання. Вказано на
проблему псування майна гуртожитку.
ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В. про необхідність планування роботи вихователів,
психолога та студентської ради гуртожитку.
Гринюк М.М. про низький рівень організації виховної роботи
в інституті.
Галак І. про пасивність студентів та відсутність плану роботи
вихователів в гуртожитку.
Гринюк М.М. з пропозицією облаштувати камери
спостерігання.
Юрчишин Г.М. про формальне відношення працівників
гуртожитку до роботи. Зазначено, Що принциповість студентської ради сприяє
покращенню психологічної атмосфери в гуртожитку. Запропоновано
розглянути роботу вихователів та психолога на розширеному директораті
інституту.

УХВАЛИЛИ : Провести збори працівників гуртожитку з метою покращення
організаційної та виховної роботи.
6. СЛУХАЛИ: Дутку В. В. про переведення на посади. На розгляд Вченої ради
представлено справу доцента кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук
Горбаня P. A. про його переведення на посаду професора.
ВИСТУПИЛИ: Костюк В. В. з позитивною характеристикою педагогічної та
наукової роботи Горбаня P. A. Зроблено акцент на наукових досягненнях
претендента в галузі релігієзнавства і філософії, а також наголошено на
важливості для розвитку кафедри перебування Річарда Анатолійовича на посаді
професора. Пропозицію перевести Горбаня P. A. на посаду професора кафедри
історії мистецтва та гуманітарних наук висунуто на голосування. За
результатами голосування – одноголосно «за».
УХВАЛИЛИ: Перевести Горбаня P. A. на посаду професора кафедри історії
мистецтва та гуманітарних наук.

Секретар вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Дутка В.В.

Голова вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Юрчишин Г.М.

