Протокол № 3
засідання Вченої ради
від 30 листопада 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, Кочержук
С.І., заслужений художник України, голова регіональної спілки художників
Порядок денний
1. Виховна робота в КІПДМ ЛНАМ
2. Затвердження планів роботи кафедр
3. Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної
власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній,
творчій, науковій та науково-дослідній роботі.
1. ВИСТУПИЛИ : Тим’як І.Ю. , заступник директора з виховної роботи.
Доведено до відома, що планування виховної роботи здійснюється за двома
основними напрямами: за комплексним планом виховної роботи Косівського
інституту на 2017-2018 н.р. та за планами роботи структурних підрозділів
(гуртожитку, драмгуртка, духового оркестру, вокального гуртка, студради).
Формами виховної роботи із студентами є – позаурочні заняття, виховні
години, заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах, проведення
конкурсів, свят, тематичних вечорів, конференцій, співпраця з Косівським
музеєм народного мистецтва та побуту Гуцульщини, співпраця з Косівським
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Орієнтація
виховної системи навчального закладу щодо вдосконалення національнопатріотичного виховання студентів, морально-духовного розвитку особистості;
формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя; сприяння розвитку
студентського самоврядування як центру самореалізації особистості;
організація соціально-психологічної допомоги студентам; формування та
дотримання традицій навчального закладу. Список заходів додається.
2. ВИСТУПИЛИ : Галак І. про проблеми виховної роботи у гуртожитку.
Зазначено, що
великий обсяг роботи виконується, незважаючи на
безініціативність багатьох студентів.
Стеф’юк Р. Г. з позитивною оцінкою виховної роботи в
навчальному закладі.
Юрчишин Г.М. про ініціативу, особистісні якості
керівника підрозділу виховної роботи. Проведено чимало важливих заходів для
покращення національно-патріотичного виховання студентів. Активізувалася

робота в гуртожитку. Взято правильний напрям роботи. Висловлено
пропозицію вважати виховну роботу в КІПДМ ЛНАМ задовільною.
УХВАЛИЛИ : вважати виховну роботу в КІПДМ ЛНАМ задовільною.
2. СЛУХАЛИ : завідувачів кафедрами Слободяна О.О., Стеф’юк Н.А., Ваха
І.С., Молинь В.Д. з планами роботи кафедр. Плани роботи додаються.
Окреслено напрями роботи: навчально-методична, науково-дослідна та творча,
виховна. З навчально-методичної роботи закцентовано увагу на вдосконаленні
методичного забезпечення, зокрема, на формування програм та методичних
розробок ОКР «Магістр». Науково-дослідна робота передбачає низку
публікацій в наукометричних виданнях, видання посібників, розробку наукових
тем для дипломних робіт рівня «Бакалавр» та «Магістр». Творча діяльність
відображена плануванням виставкової діяльності – персональними та
всеукраїнськими виставками. Виховна робота передбачає організацію
проведення заходів з національно-патріотичним спрямуванням та проведення
мистецьких акцій.
ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В. з аналізом планів кафедр. Рекомендовано
активізувати профорієнтаційну роботу, зокрема, звернути увагу на нові
напрями навчальної діяльності – відділ «Менеджменту соціокультурної
діяльності» та освітній рівень «Магістр». Вести активну співпрацю із
спорідненими навчальними установами – ліцеями, коледжами, школами
мистецького спрямування з метою популяризації Косівської мистецької школи.
Юрчишин Г.М. з пропозицією посилити контроль
завідувачів кафедр за організацією та виконанням усіх видів роботи науковопедагогічними працівниками кафедр. Нести персональну відповідальність за
організацію навчальної роботи на кафедрі, забезпечувати виконання усіх
розпоряджень адміністрації закладу.
Кочержук І.С. про участь викладачів у Всеукраїнських
виставках, що сприятиме отриманню почесних звань.
УХВАЛИЛИ : Затвердити плани кафедр до виконання.
3. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з Положенням про запобігання порушенню права
інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у
навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі (далі Положення)
учасників освітнього процесу КІПДМ ЛНАМ. Доведено до відома лист
Міністерства освіти щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах
вищої освіти. Звернено увагу на відповідальність науково-педагогічних
працівників та здобувачів освіти за порушення академічної доброчесності.
Доведено до відома основний зміст Положення: загальна частина, визначення
термінів та заходи щодо формування науково-творчої етики для запобігання
порушенням права інтелектуальної власності, механізми запобігання і
виявлення плагіату, відповідальність за його здійснення (Положення
додається). Впровадження Положення сприятиме якісному навчанню на
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнях та розвитку з метою самостійного
творчого та наукового мислення. Висловлена пропозиція – контроль за

виконання Положення покласти на завідувачів кафедри та Вчену раду КІПДМ
ЛНАМ.
УХВАЛИЛИ : Затвердити Положення про запобігання порушенню права
інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у
навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі.
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