Протокол № 1
засідання Вченої ради
від 6 вересня 2018 р.
Присутні : Юрчишин Г.М., професор, 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;.;Стеф’юк Н А., зав. кафедрою дизайну;. Слободян О.О.,
доцент, зав.кафедри мистецтвознавства та гуманітарних дисциплін; Кушнір
О.В. кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДПМ,. Молинь В.Д., доцент,
завкафедри МДЖ та образотворчого мистецтва; Луканюк О.В. , головний
бухгалтер КІПДМ, Паньків М. – голова студентської ради; Піроцький Г.Б. –
помічник директора з господарської роботи.
Відсутні: Кочержук С.І., заслужений художник України, голова регіональної
спілки художників;
Порядок денний
1. Завдання навчального закладу на 2018-2019 н.р. (директор КІПДМ
ЛНАМ проф. Юрчишин Г.М.)
2. Затвердження обсягів педнавантаження на 2018-2019 н.р. (заст..з
навч. роб. Дутка В.В.)
3. Затвердження плану роботи Вченої ради КІПДМ ЛНАМ на І півріччя

1.СЛУХАЛИ : Юрчишин Г.М. про основні завдання колективу науковопедагогічних працівників та інших підрозділів щодо організації та
провадження навчального процесу в КІПДМ ЛНАМ на 2018-2019 нр.
Основним питанням поставлено проходження навчальним закладом
акредитації ОР «Магістр», кафедри Дизайну ОР «Бакалавр» та відділу
«Менеджмент соціокультурної діяльності». Для виконання завдання
відповідають показники якісного науково-педагогічного складу, показники
контингенту студентів, матеріально технічне забезпечення навчального
процесу.
Сформовано робочу групу для укладання акредитаційної справи.
Розроблено графік проведення акредитації.
Завдання полягають у формуванні науково-творчого рівня ННП;
налагодженні міжнародної співпраці; удосконалення матеріально-технічної
бази. Закцентовано на пошуках нової форми профорієнтаційної діяльності
закладу.
ВИСТУПИЛИ : Слободян О.О. з пропозиціями щодо профорієнтаційної
роботи.
УХВАЛИЛИ : 1.Сформувати плани роботи кафедр згідно завдань ВНЗ на
2018-2019 нр.
2. Сформувати робочу групу над акредитаційною справою.

3. Згідно графіку проведення акредитації здійснити етапи
роботи над справою.
2. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. про обсяги педнавантаження на 2018-2019 нр.
Доведено до відома, що у відповідності до контингенту студентів та з
урахуванням зменшення обсягу одного кредиту до 30 годин за новими
навчальними планами пропонується встановити в межах загального річного
навантаження (1548 годин) такі мінімальні та максимальні обсяги
навчального навантаження для різних категорій НПП КІПДМ ЛНАМ на
одну ставку:
Професор – 450-500
Доцент – 500-600
Старший викладач – 700
Викладач – 750
УХВАЛИЛИ : 1.Затвердити обсяги педнавантаження на 2018-2019 нр.
2. Науково-педагогічним працівникам забезпечити неухильне
виконання навчального плану студентами незалежно від наповненості груп.
3. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на
завідувачів кафедр.
3. Доведено до відома план роботи Вченої ради на 2018-2019 нр. (план
додається)
4. УХВАЛИЛИ : прийняти план роботи Вченої ради КІПДМ за основу.

Секретар вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Дутка В.В.

Голова вченої ради
КІПДМ ЛНАМ
Юрчишин Г.М.

«Погоджено»
Ректор ЛНАМ професор В. Одрехівський
_____________________________

«Затверджую»
Директор КІПДМ Г. Юрчишин
___________________________

План роботи Вченої ради Косівського інституту прикладного та декоративного
мистецтва Львівської національної академії мистецтв
на перше півріччя 2018-2019 навчального року

Заплановані для обговорення питання
Вересень

Доповідачі

1.

Завдання навчального закладу на 2018-2019 Директор КІПДМ
н.р.
Проф.. Юрчишин
Г.М.
2. Затвердження обсягів педнавантаження на Заст.з навч роб.
2018-2019 н.р.
Дутка В.В.
3.
Затвердження плану роботи Вченої ради
КІПДМ ЛНАМ на І півріччя

Жовтень

1. Завдання кафедр щодо акредитації освітніх
програм.

Заст.з навч роб.
Дутка В.В.

2. Творча, наукова та міжнародна діяльність
КІПДМ ЛНАМ у планах роботи кафедр.

Завідувачі кафедр

2. Проект кошторису на 2018-2019 н.р.
Листопад

1. Виховна робота в КІПДМ : приорітетні
завдання
2. Робота господарського відділу, план заходів.
3. Звіт по оформленню документів до
акредитаційної справи.

Грудень

Січень

1
Профорієнтаційна робота кафедр в контексті
вступної компанії 2018-2019 н.р.
2. Перегляд стану виконання магістерських
кваліфікаційних робіт.
1. Результати екзаменаційної сесії.

2. Стан роботи над реалізацією дипломних проектів
освітнього рівня «магістр»

Гол.бух.Луканюк
О.В.
Заст з вих..р.Тим’як
І.Ю.
Зав.госп.част
Піроцький Г.Б.
Зав.кафедрами

Завідувачі
кафедрами

Зав. навч. частиною
Бурдяк С.І.
Завідувачі
кафедрами

