Протокол № 6
засідання Вченої ради
від 22 лютого 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; 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: Нісевич С.І., Кочержук С.І., заслужений художник України, голова
регіональної спілки художників, Галак І., голова студради.
Порядок денний
1. Про результати навчання на ОКР «Спеціаліст»
2. Підсумки фінансової діяльності інституту за 2017 рр.
3. Атестаційні справи.
4. Затвердження Положення про степендіальну комісію
1. СЛУХАЛИ : Молинь В,Д., Ваха І.С., Стеф’юк Н.А. про успішність на
кафедрах. Навчальні плани виконані повністю. До захисту дипломних робіт
допущені усі 28 студентів. Висловлено окремі зауваження щодо якості
виконання проектів.
УХВАЛИЛИ : В робочому порядку усунути зауваження та допустити студентів
до захисту дипломних робіт.
2.СЛУХАЛИ : Луканюк О.В. із фінансовим звітом за 2017 календарний рік.
(звіт додається). Доведено до відома основні бюджетні програми фінансування.
Висвітлено надходження спецфонду. Подано таблицю надходжень коштів від
реалізації учнівських робіт, оплати за проживання, оплати за заочне та денне
навчання, плата за оренду, оплата підготовчих курсів. Повністю розшифровано
призначення видатків. Доведено до відома кількість виконаних ремонтних
робіт господарським способом.
УХВАЛИЛИ : Прийняти інформацію до відома.
3 СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з атестаційною справою старшого викладача
кафедри МДЖ Білого В.Д. про перевід на посаду доцента.
ВИСТУПИЛИ: Молинь В.Д. з мотивованим висновком кафедри та
позитивною характеристикою Білого В.Д. Відзначено високий рівень
викладання фахових дисциплін, творчу та наукову діяльність.
Стеф’юк Н.А. про профорієнтаційну роботу Білого В.Д.
Бзунько С.В. з відгуками про важливість популяризації
регіонального мистецтва у виставковій діяльності Білого В.Д.
УХВАЛИЛИ : перевести старшого викладача Білого В.Д. на посаду доцента
кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін.

СЛУХАЛИ :Дутку В.В. з атестаційною справою викладача кафедри МДЖ
Соломчак О.В. про перевід на посаду старшого викладача.
ВИСТУПИЛИ: Молинь В.Д. з мотивованим висновком кафедри та
позитивною характеристикою Соломчак О.В. Відзначено високий рівень
викладання фахових дисциплін, методичної роботи.
Перегінець В.І. про високу громадянську позицію
Соломчак О.В.
Юрчишин Г.М. з відгуками про важливу роботу у
вихованні патріотично зорієнтованої молоді.
УХВАЛИЛИ : перевести викладача Соломчак О.В. на посаду старшого
викладача кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін.
5. СЛУХАЛИ : юрисконсульта з Положенням про степендіальну комісію.
(Текст додається).
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про степендіальну комісію.

Секретар вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Дутка В.В.

Голова вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Юрчишин Г.М.

Витяг
з протоколу № 6
Вченої ради КІПДМ ЛНАМ
Від 22 лютого 2018 р.
Порядок денний
1. Про результати навчання на ОКР «Спеціаліст»
2. Підсумки фінансової діяльності інституту за 2017 рр.
3. Атестаційні справи.

3.СЛУХАЛИ : Дутку В.В. з атестаційною справою викладача кафедри МДЖ
Соломчак О.В. про перевід його на посаду старшого викладача.
ВИСТУПИЛИ: Молинь В.Д. з мотивованим висновком кафедри та
позитивною характеристикою Соломчак О.В. Відзначено високий рівень
викладання фахових дисциплін, методичної роботи.
Перегінець В.І. про високу громадянську позицію
Соломчак О.В.
Юрчишин Г.М. з відгуками про важливу роботу у
вихованні патріотично зорієнтованої молоді.
УХВАЛИЛИ : перевести викладача Соломчак О.В. на посаду старшого
викладача кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін.

Секретар вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Дутка В.В.

Голова вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Юрчишин Г.М.

