
Протокол № 8
засідання Вченої ради

від 04 липня 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; 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; Заслужений художник України. Перегінець В.І. голова
профспілки; Луканюк О.В. , головний бухгалтер КІПДМ; Слободян О.О.,
доцент,  зав.кафедри мистецтвознавства та гуманітарних дисциплін; Галак І.,
голова студентської ради. Молинь В.Д., доцент, завкафедри МДЖ та
образотворчого мистецтва, Вах І.С. кандидат географічних наук, Кушнір О.В.
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДПМ.
Відсутні: Кочержук С.І., заслужений художник України, голова регіональної
спілки художників

Порядок денний
1. Звіти кафедр.
2. Затвердження положення про стипендіальну комісію.
3. Затвердження положення про надання платних освітніх та інших

послуг.
4. Про організацію заходів до ювілею навчального закладу.
5. Різне.

1.СЛУХАЛИ : Бзунька С.В., в.о завідувача кафедри ДПМ, про роботу
кафедри ПДМ за 2016- 2017 н.р. (Звіт додається) Зазначено, що усі штатні
викладачі та викладачі-сумісники заплановане навчальне навантаження
виконали. Закцентовано увагу на науковій роботі, зазначено результати
виконання планів наукової роботи доцентів та старших викладачів – Ваха І С.,
Кушнір О.В., Дутки В.В., Попенюка В.М., Гринюк М.М.. Доведено до відома
результати навчально-методичної роботи. відзначено високий професійний
рівень дипломних робіт керівників Гордійчук О.З., Приймака Й.Д., Гаркуса О.З.

Молинь В.Д. в.о завідувача кафедри образотворчого
мистецтва. Вказано про навчально-методичну роботу: упорядковано
нормативні програми навчальних дисциплін, підготовлено до друку 6
методичних рекомендацій. З наукової роботи виконано плани доцентів:
опубліковано 6 наукових статей (Молинь В.Д., Дутка В.Я.), участь у 8 наукових
конференціях (Молинь В.Д.)Висвітлено творчу активність викладачів:
персональні виставки Калитка А.М., Бойчука В.Ф., Дутки В.Я., Юсипчука Р.Б.)

Стеф’юк Н.А., в.о. завідувача кафедри дизайну.
Доведено до відома про організаційно-методичну роботу кафедри :
відредаговано програми навчальних дисциплін та практик. Відзначено
методичний посібник Бович-Углер Л.Ю. з дисципліни «Проектна графіка».
Відзначено персональну виставку В. Малиновського в музеї гуцульського
мистецтва та Покуття м. Коломия. Відзначено творчу активність Андрейканіча
А.І. Лавринтович Я.Я., Стеф’юк Н.А. Відзначено організацію кафедри



фестивалів «Водограй», «Свято майстрів», участь викладачів кафедри у
організації студентської наукової конференції, виставки студентських
дипломних робіт у Верховній раді м. Київ.

Слободяна О.О., в.о. завідувача кафедри гуманітарних
дисциплін. Відзначено покращення якості науково-педагогічного складу
(захист Нісевич С.І., захист докторської дисертації Горбаня Р.А.). Підготовлено
до друку 5 методичних розробок (Слободян О.О.), візуальні тести (Книш Б.В.)
Підготовлено до друку 7 наукових статей (Костюк В.В., Нісевич С.І., Слободян
О.О.).
ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про вимоги Мону до діяльності ВИШів ІІІ-ІV
рівнів акредитації. Науково-педагогічна активність – основна вимога, про яку
щорічно необхідно звітувати. Навчальний заклад успішно провів ліцензування
рівня «магістр», що вимагає великої відповідальності від колективу науково-
педагогічного складу. Виконання зобов’язань та норм ІV рівня акредитації –
першочергове завдання колективу Косівського інституту.
УХВАЛИЛИ : Прийняти звіти до відома.

2.CЛУХАЛИ: Сабадаш-Мицьо С.І. з Положенням про стипендіальне
забезпечення. Доведено до відома структуру Положення та особливості
порядку формування рейтингу студентів в КІПДМ ЛНАМ.
УХВАЛИЛИ : Затвердити Положення про стипендіальне забезпечення.

3.СЛУХАЛИ : Луканюк О.В. з Положенням про надання платних послуг
інститутом. Доведено до відома принципи встановлення вартості освітніх
послуг та показники розрахунку. Окреслений список платних послуг та порядок
їх здійснення. Затверджена вартість оплати за гуртожиток.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про надання платних послуг КІПДМ
ЛНАМ.

4.СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. про заходи до святкування 135 річчя КІПДМ
ЛНАМ. Планується провести Свято майстрів; підготувати до друку каталог
курсових та дипломних робіт; випустити Вісник наукових статей; відкрити
виставки викладачів в м. Коломия (музей гуцульського мистецтва та Покуття);
провести студентський пленер «Гончарарт у Косові».
Доведено до відома подання депутатів обласної ради про нагородження
навчального закладу Почесною грамотою Кабінету міністрів.
Доведено до відома подання до нагород викладачів інституту:
Стеф’юк Н.А. на почесне звання Заслужений працівник освіти; грамоти
Верховної Ради – Юрчишин Г.М. та Бзуньку С.В., нагрудний знак «В.
Сухомлинський» В.В. Дутка та В.І.  Перегінець; подяка МОНу Стеф’юку Р.Г.
та інші нагороди обласних та районних органів управління.
УХВАЛИЛИ: Провести святкування 135 -ліття навчального закладу 12-13
жовтня 2017р.
5. СЛУХАЛИ : Про розподіл ліцензійних місць до вступу у КІПДМ ЛНАМ.
УХВАЛИЛИ: здійснити наступний розподіл ліцензійних місць: 023 Дизайн-
20(д), 023 Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація- 45(д), 45 (з); 028
Менеджмент-20 (д), 10 (з); 023 Магістр -40 (д), 35 (з).



6. СЛУХАЛИ: Стеф’юк Н.А. з презентацією методичного посібника Бович-
Углер Л.Ю. «Проектна графіка у моделюванні одягу».
ВИСТУПИЛИ: Юрчишин Г.М. про значення посібника для розвитку
методичної бази кафедри дизайну.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Вченій Раді ЛНАМ посібник Бович-Углер Л.Ю.
«Проектна графіка у моделюванні костюма» до друку.

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


