Протокол № 11
засідання Вченої ради
від 5 липня 2018 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, Вах І.С. кандидат географічних наук зав. кафедри ДПМ;
Сорохан Л.Ю., завідувач відділом кадрів КІПДМ; Нісевич С.І. кандидат
філологічних наук;.;Стеф’юк Н А., зав. кафедрою дизайну;. Слободян О.О.,
доцент, зав.кафедри мистецтвознавства та гуманітарних дисциплін; Кушнір
О.В. кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДПМ,. Молинь В.Д., доцент,
завкафедри МДЖ та образотворчого мистецтва; Луканюк О.В. , головний
бухгалтер КІПДМ
Відсутні: Кочержук С.І., заслужений художник України, голова регіональної
спілки художників; Перегінець В.І., голова профспілки. Галак І., голова
студради. Малиновський В.І., доцент, Піроцький Г.Б.
Порядок денний
1. Звіти кафедр.
2. Звіт завідуючого практиками
3. Різне
1.СЛУХАЛИ : завідувачів кафедр Стеф’юк Н.А., Молинь В.Д., Слободяна
О.О., Ваха І.С. про підсумки роботи кафедр.
Дано аналіз основним ділянкам роботи кафедр: підвищення рівня
кваліфікації; навчальна робота; наукова та творча робота; навчальнометодична робота; міжнародна діяльність. (Звіти додаються) Висловлена
пропозиція кафедри ДПМ творчу роботу прирівнювати до наукової роботи.
ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г. М. про відповідне документальне
забезпечення, що супроводжує звіти викладачів. Вимоги освітньопрофесійних програм повинні відображатися у методичних напрацюваннях
науково-педагогічних працівників. Обов’язковою складовою роботи кафедр
є наукова робота, Працівники, що займають посади доцентів планують
наукові публікації у виданнях, включених до міжнародних науко-метричних
баз. Персональні виставки та участь у міжнародних пленерах відображають
творчу активність кафедр. Важливою для діяльності та розвитку закладу є
підготовка студентських проектів до міжнародних творчих конкурсів та
отримання лауреатів. Участь у міжнародних конференціях забезпечує
інформаційну відкритість навчального закладу у науковому середовищі.
УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома.
2.СЛУХАЛИ : Звіт завідувача практиками Макар М.О. Доведено до відома,
що проведення практик здійснюється на основі Положення про практики.
Кафедри забезпечені програмами. На протязі навчального року укладені
договори з підприємствами та школами. Згідно графіка проходження
практик відбувається реалізація навчальних програм. По закінченні
навчального модуля оформляється звітна документація.

ВИСТУПИЛИ : Стеф’юк Н.А. про педагогічну практику магістрів.
Висловлено пропозицію – узгодити терміни проходження педагогічної
практики.
Юрчишин Г.М. про необхідність регулювання завдань
практик до потреб навчального закладу. Кореляція програмового матеріалу
повинна бути узгоджена з актуальними проблемами мистецтва та дизайну, а
також відповідати реаліям соціальних потреб споживачів.
УХВАЛИЛИ : Прийняти звіт до відома. Внести необхідні зміни у графіки
навчання.
3.
СЛУХАЛИ: Луканюк О.В. з пропозиціями розмірів оплати за
освітні послуги у Косівському інституті прикладного та декоративного
мистецтва ЛНАМ для студентів, зарахованих у 2018 році, за кошти фізичних
осіб. ( Розрахунок додається )
УХВАЛИЛИ : Затвердити розміри річної оплати за освітні послуги у
КІПДМ ЛНАМ для студентів, зарахованих у 2018 році, за кошти фізичних
осіб.
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