Протокол № 1
засідання Вченої ради
від 12 вересня 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, Вах І.С. кандидат географічних наук зав. кафедри ДПМ;
Сорохан Л.Ю., завідувач відділом кадрів КІПДМ; Нісевич С.І. кандидат
філологічних наук; Малиновський В.І., доцент, в.о.;Стеф’юк Н А., зав.
кафедрою дизайну;. Радиш ЮЮ, заступник голови 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, ,
Кушнір О.В. кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДПМ.
Відсутні: Кочержук С.І., заслужений художник України, голова регіональної
спілки художників
Порядок денний
1. Звіт приймальної комісії про вступну кампанію КІПДМ ЛНАМ
(відповідальний секретар приймальної комісії Гордійчук О.З.)
2. Стан підготовки заходів святкування 135 річниці Косівської
мистецької школи (директор КІПДМ проф.. Юрчишин Г.М.)
3. План роботи вченої ради на І півріччя 2017-2018 н.р.
1.СЛУХАЛИ: Гордійчук О.З. (звіт приймальної комісії додається). Доведено
до відома графік та порядок проведення вступної кампанії та результати
зарахування. Висловлені пропозиції щодо профорієнтаційної роботи.
ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. з подякою відповідальному секретарю
Гордійчук О.З. за роботу. Закцентовано на необхідності покращити
профорієнтаційну кампанію, удосконалювати навчальний процес, працювати на
розвиток якісного складу педагогічних працівників.
УХВАЛИЛИ : інформацію прийняти до відома.
2. СЛУХАЛИ: Юрчишин Г.М. про підготовку до святкування 135
річниці Косівської мистецької школи. У контексті святкування 135-річчя
навчального закладу та з метою популяризації народного мистецтва Косівщини,
КІПДМ ЛНАМ планує провести наступні заходи:
1. Науково-практичну конференцію та урочисту академію «135 років
Косівської мистецької школи: від народного до професійного» (м. Косів
КІПДМ ЛНАМ, 19 жовтня 2017 р.).
2. Випуск міжнародного збірника наукових праць спільно з академією
Іґнатіум, м. Краків, та спецвипуску «Вісника ЛНАМ».
3. Виставки дипломних та творчих робіт викладачів у містах Київ,
Галич, Косів, Коломия (музей Бойківщини, музей Й. Кобринського й ін.).
4. Персональні виставки викладачів та студентів, присвячені 135річчю Косівської мистецької школи (Косівська реґіональна спілка НХУ).

5. VІІ Всеукраїнський конкурс молодих модельєрів «Водограй» (11-12
травня). Роботи конкурсантів демонструються на щорічному фестивалі
автентичного одягу «Лудиннє» в Косові).
6. Реґіональний пленер живописців (28-29 вересня 2017р., м.Косів).
7. Свято майстрів народних художніх промислів «Гуцульщина –
перлина народного мистецтва». Захід популяризує автентичні ремесла, що
розвиваються на Косівщині та є привабливими для підприємців і туристів
(Реґіональний центр народного мистецтва «Гуцульська ґражда», с.Річка 20
жовтня 2017 р.).
8. Видання книги про Косівський інститут прикладного та
декоративного мистецтва – унікальний навчальний заклад на Прикарпатті
(книга презентуватиме наукові, творчі та методичні здобутки плеяди
художників-педагогів Косівської мистецької школи). Запрошуємо до
формування даного видання випускників інституту.
9. Спрямування дипломного проектування на висвітлення історії
Косівської мистецької школи.
10. VІІІ Студентський гончарський пленер «ГончАрт у Косові» (12-15
вересня 2017 р).
УХВАЛИЛИ : Інформацію прийняти до відома.
СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з планом роботи вченої ради КІПДМ на І.півріччя
2017-18 н.р. План додається.
УХВАЛИЛИ : Затвердити план роботи вченої ради КІПДМ на І.півріччя 201718 н.р.
СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. про можливості міжнародного стажування.
Інформацію прийняли до відома.

Секретар вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Дутка В.В.

Голова вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Юрчишин Г.М.

