Протокол № 5
засідання Вченої ради
від 27 грудня 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.;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; 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. Екзаменаційні перегляди.
1.СЛУХАЛИ : Завідувачів кафедр з аналізом роботи науково-педагогічних
працівників щодо виконання навчальних планів.
Молинь В.Д. про успішність на кафедрі ОМ. До
екзаменаційного перегляду допущені всі студенти. Під час перегляду
висловлено думку про достатній рівень виконання програмових завдань.
Звернуто увагу на методику ведення завдань. Висловлено пропозицію
продовжити роботу над методичним забезпеченням робочих навчальних
програм.
Стеф’юк Н.А. про виконання навчальних планів на кафедрі
Дизайну. Висловлено пропозицію залучити нові методи у проектуванні та
вжити заходів до оновлення програмного забезпечення дисципліни «Проектна
графіка». Зроблено низку зауважень з приводу відсутності фахової співпраці
комп’ютерної лабораторії та викладачів навчальних дисциплін кафедри, що
призводить до погіршення якості виконання навчальних завдань. Завідувачу
лабораторії Тершаку Ф.А. рекомендовано вивчити потреби кафедри з
програмного забезпечення та співпрацювати з викладачами. Критиці
підлягають методи вивчення дисципліни «Комп’ютерне проектування»
(викладач Близнюк М.М.) на відділі «графічного дизайну», що не відповідають
вимогам фахових компетенцій.
ВИСТУПИЛИ : Вах І.С. з критикою методики викладання технічних вправ
дисципліни «Комп’ютерне проектування» , що веде до відсутності необхідних
знань з фаху. Висловлена пропозиція переглянути зміст навчальної програми,
налагодити роботу лабораторії, яка має працювати у відповідності до вимог
кафедри.
Юрчишин Г.М. з пропозицією заслухати звіт завідувача
лабораторії, привести у відповідність роботу підрозділа до потреб кафедри.
Андрейканіч А.І. про недостатній рівень знань студентів з
предмету «Комп’ютерне проектування».

СЛУХАЛИ : Ваха І.С. про виконання навчального плану на кафедрі
ДПМ. Зроблена низка зауважень щодо методики виконання програмових
завдань (проектування ІІ курс ХМ, проектування ІV курс ХМ, викладач Салига
М.Ф.). Висловлена пропозиція – звернути увагу на методику викладання
завдань, розробку робочих програм з дисциплін.
Зазначено про високий якісний рівень виконання завдань з роботи в матеріалі
студентів ІІІ курсів ХМ (викладач Гаркус О.З.), ХТ (викладач Борук Г.Ю.), ХК
(викладач Кушнір О.В.). Висловлено пропозицію – відзначити викладачів
кафедри. Разом з тим виявлено низький якісний рівень завдань з роботи в
матеріалі ІV курсу ХК (викладач Гапєєв Т.В.): в роботах відсутні художні
якості,
виявлено технологічні недоліки та недоцільність практичного
застосування виробів. Рекомендовано корегувати виготовлення курсових
завдань методичною радою кафедри.
Виявлено академічні заборгованості: І с.ф. ХВД Трофанюк Ю.В. РВМ; І
с.ф. Бойчук М.В. РВМ; ІІ ХМ Тарновецький Ю.В. перспектива, І с.ф. ХК
Тукало А.І. комп’ютерне проектування; ІІ ХТ Явір І.В. перспектива; ІІ ДК
Хромейчук Т.Р. РВМ. Кафедрам організувати перездачу до 12 грудня 2018 р.
На відрахування рекомендовані наступні студенти, що не з’явилися на
сесію: ОКР бакалаврату ІІ ХМ Табака Б.Б.; ІІІ ХВШ Салтановський В.В., І с.ф.
ХВШ Кулик А.С., І с.ф. ХТ Лебідь С.В., І с.ф. менеджмент Дереш О.В., ІV
ХВШ Андрусейко М.І., ОКР магістратури І ДСХД Соколовський Р.Ю.; І ГД
Фединчук; І ХТ Луцька Т..
УХВАЛИЛИ: Проаналізувати стан успішності на кафедрах. Виробити
систему заходів по усуненню недоліків у навчальному процесі.
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