Протокол № 4
засідання Вченої ради
від 19 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;. 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, ,
Кушнір О.В. кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДПМ.
Відсутні: Кочержук С.І., заслужений художник України, голова регіональної
спілки художників, Галак І., голова студради.
Порядок денний
1. Затвердження Правил прийому у КІПДМ ЛНАМ на 2018-2019 н.р.
(доп. відповідальний секретар Приймальної комісії Гордійчук О.З.).
2. Рекомендації до присвоєння вчених звань (доп. секретар Вченої ради
Дутка В.В.).
1.СЛУХАЛИ : Гордійчук О.З.з проектом Правил прийому на 2018-2019 н.р.
Доведено до відома основні зміни вступної кампанії (Правила прийому та зміни
до них додаються). До суттєвих змін слід віднести фіксований перелік
конкурсних предметів, запуск єдиного фахового іспиту з іноземної мови для
вступу в магістратуру, для окремих спеціальностей творчий конкурс буде
змінено на творчий залік.
ВИСТУПИЛИ : Перегінець В.І. з пропозицією продумати стратегію вступної
кампанії, посилити співпрацю із художніми школами.
Юрчишин Г.М. про складні умови проведення вступних
кампаній у більшості навчальних закладів країни. Закликала до мобільності,
висловила низку пропозицій щодо покращення профорієнтаційної роботи.
Висловлено подяку відповідальному секретарю приймальної комісії Гордійчук
О.З. за успішно проведену вступну кампанію.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Правила прийому в КІПДМ ЛНАМ на 2018 р.
2. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. про атестаційну справу на присвоєння вченого
звання професора Юрчишин Г.М. Доведено до відома зміст справи, зокрема :
основні дані про здобувача; участь у науково-педагогічній роботі; участь у
науково-дослідній роботі; участь у навчально-організаційній роботі; відгуки –
рекомендації щодо присвоєння Юрчишин Г.М. вченого звання професора.
Доведено до відома основні навчально-методичні та наукові публікації та дані
апробації професійної діяльності. Висловлено пропозицію рекомендувати
кандидатуру Юрчишин Г.М. до присвоєння вченого звання професора Вченій
раді ЛНАМ.

Юрчишин Г.М. із звітом організаційно-методичної та
наукової роботи (Звіт додається).
ВИСТУПИЛИ: У підтримку кандидатури Юрчишин Г.М. виступили:
Слободян О.О. про значення присвоєння вченого звання
професора Юрчишин Г.М. для розвитку Косівської мистецької школи.
Молинь В.Д. з високою оцінкою професійного та творчого
доробку претендента.
Стеф’юк Р.Г. про плідну співпрацю у сфері наукових
досліджень.
Перегінець В.І. відзначив високий рівень організаційних
здібностей Юрчишин Г.М.
Бзунько С.В. про вагомий внесок Юрчишин Г.М. у
становленні Косівської мистецької школи.
Стеф’юк Н.А. про високий професійний рівень викладацької
роботи претендента.
Пропозицію висунуто на таємне голосування. Обрано
лічильну комісію у складі голови – Слободяна О.О., членів комісії – Луканюк
О.В., Сорохан Л.Ю.
За результатами таємного голосування (протокол лічильної
комісії додається) 15 – «за»
УХВАЛИЛИ: рекомендувати Вченій раді ЛНАМ кандидатуру Юрчишин Г.М.
до присвоєння вченого звання професора.

Секретар вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Дутка В.В.

Голова вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Юрчишин Г.М.

