Протокол № 6
засідання Вченої ради
від 21 04 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; Заслужений художник України. Перегінець В.І. голова профспілки;
Луканюк О.В. , головний бухгалтер КІПДМ;
Слободян О.О., доцент, зав.кафедри мистецтвознавства та гуманітарних
дисциплін;
Відсутні: Близнюк М.М. кандидат педагогічних наук, доцент,; Галак І., голова
студентської ради; Кочержук С.І., заслужений художник України, голова
регіональної спілки художників.
Порядок денний
1. Про стан роботи та перспективи розвитку навчально-методичних
підрозділів КІПДМ ЛНАМ (доп. завідувач бібліотеки Радиш О.М.,
методист навчально-методичного кабінету Козлан Ю.П.).
2. Різне.
1.СЛУХАЛИ: Радиш О.М. про стан роботи та перспективи розвитку
бібліотеки інституту (звіт додається). Діяльність бібліотеки спрямована на
реалізацію перспективних ідей сучасної освіти. Основна робота бібліотеки
полягає у забезпеченні літературою потреб навчального процесу. Виявлено та
списано зношену, застарілу літературу. Налагоджено інформування про нові
надходження. Організовано низку тематичних виставок. Налагоджено систему
консультацій. Формується банк даних для популяризації мистецької школи.
Проводяться виховні заходи для студентів, присвячені знаменним подіям та
мистецьким явищам. Наголошено, що прискорення темпів розвитку сучасного
суспільства, ускладнення завдань, що стоять перед освітою, зумовлює
зростаючі інформаційні потреби викладачів, студентів, науковців. Задоволення
їхніх інформаційних запитів є найголовнішим завданням бібліотеки.
Висловлена пропозиція поповнити фонд бібліотеки підручниками.
ВИСТУПИЛИ : Слободян О.О. про добрі сторони роботи бібліотеки,
професійне відношення до обов’язків, ретельне виконання запланованих
заходів.
Дутка В.В. з пропозицією презентувати професійну
літературу на виховних годинах з кураторами груп.
Костюк В.В. про належний рівень роботи бібліотеки.
Гринюк М.М. про досвід проходження стажування в
бібліотеці київського інституту культури та мистецтв.

Юрчишин Г.М. про сприяння адміністрації поповненню
бібліотеки навчальними підручниками та пропозицією вважати роботу
бібліотеки задовільною.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
СЛУХАЛИ: Козлан Ю.П. про стан роботи та перспективи розвитку
навчально-методичного кабінету (звіт додається). Доведено до відома про
проведення інформаційних лекцій для студентів про фонди методичного
кабінету, організацію виставок, зустрічей та конференцій на мистецьку
тематику. Висловлена пропозиція створити базу даних сучасних майстрів
регіону, із залученням студентів та викладачів для збору матеріалу
(бібліографічні дані, фото робіт, відео тощо).
ВИСТУПИЛИ: Книш Б.В. про добре поставлену роботу навчальнометодичного кабінету.
Слободян О.О. з пропозицією популяризувати музейну
колекцію засобом виготовлення каталогу експонатів.
Молинь В.Д. про перевантаження експозиційних площ.
Гринюк М.М. з пропозицією забезпечити методичний
кабінет камерами спостереження.
Юрчишин Г.М. про необхідні зміни в організації роботи
структурних підрозділів та пошук фінансових можливостей для покращення
облаштування службових приміщень. Відзначено взаємодоповнення
підрозділів у вигляді спільних заходів, що популяризують діяльність
косівської мистецької школи.
УХВАЛИЛИ : інформацію прийняти до відома.
2.СЛУХАЛИ : Пропозицію про висунення кандидатури Стеф’юка Р.Г. на
присвоєння іменної стипендії молодим вченим.
ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В. з характеристикою наукової та творчої
діяльності претендента. Відзначено вагомий науковий внесок Стеф’юка Р.Г. в
галузі сакрального дереворізьблення та практичне значення досліджень у
педагогічній практиці науковця.
УХВАЛИЛИ : рекомендувати кандидатуру Стеф’юка Р.Г на присвоєння
іменної стипендії молодим науковцям.
СЛУХАЛИ: Сорохан Л.Ю. з Положенням про атестацію керівного складу,
фахівців Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв.
УХВАЛИЛИ : затвердити Положення про атестацію керівного складу,
фахівців Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
ЛНАМ.
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