Протокол 2
Засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ
Від 10 листопада 2020р.
Присутні :
1.

Юрчишин Галина Миколаївна – Голова вченої ради, кандидат

архітектури, професор, директор КІПДМ ЛНАМ.
2.

Дутка Вікторія Валеріївна – Секретар вченої ради, кандидат

мистецтвознавства, доцент, заступник директора з навчальної роботи.
3.

Стеф’юк Роман Григорович – кандидат мистецтвознавства,

директор Косівського училища ПДМ ЛНАМ.
4.

Радиш Юрій Юрович– голова профспілки КІПДМЛНАМ.

5.

Молинь Валентина Дмитрівна – кандидат мистецтвознавства,

доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та академічних
дисциплін.
6.

Бзунько Степан Васильович – Заслужений художник України,

доцент.
7.

Стеф’юк Ніна Андріївна – завідувач кафедри дизайну.

8.

Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук,

доцент кафедри дизайну.
9.

Вах Іван Станіславович – кандидат географічних наук, доцент,

завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
10. Гордійчук Оксана Зінов’євна – методист кафедри ДПМ, старший
викладач.
11. Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач
кафедри декоративного мистецтва.
12. Піроцький

Геннадій

Борисович

–

помічник

директора

господарської роботи.
13. Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер.
14. Андрейканіч Людмила Ярославівна – начальник відділу кадрів.
Відсутні

з

1. Кочержук Іван Степанович – Заслужений

художник України, голова

Косівської організації НСХ України.
2. Паньків Максим Мирославович – член студентської ради інституту.
3. Книш Богдана Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач
кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук.

Порядок денний:
1. Завдання кафедр щодо акредитації освітніх програм (Дутка В.В.)
2. Затвердження Положення про рейтингову систему оцінювання
науково-педагогічної активності викладачів (Сабадаш-Мицьо, юрист
КІПДМ ЛНАМ)
3. Атестаційні справи
1. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. Закцентовано увагу на нагальних завданнях кафедр
щодо виконання вимог НАЗЯВО та ліцензійних вимог провадження
навчального процесу. Роботу по удосконаленню освітніх програм зосередити
на дотриманні стандартів вищої освіти, змінах навчальних планів,
удосконаленні логічно-структурних схем компетентностей, налагодженню
контактів із стейкхолдерами.
Групи забезпечення спеціальностей: націлити зусилля на покращення якісного
складу науково-педагогічних працівників кафедри. У цьому контексті
працювати над здобуттям викладачами наукових ступенів, вчених звань та
почесних звань. Науково-педагогічна активність викладачів має бути
забезпечена публікаціями, участю у всеукраїнських виставках, фаховими
стажуваннями, підготовкою студентів до конкурсів та здобуття лауреатства.
Закцентовано увагу на роботі методичних комісій кафедр як основних
підрозділів, що відповідають за якість освітніх програм.
ВИСТУПИЛИ : Юрчишин Г.М. про завдання кафедр – налагодити
організаційну підтримку усіх підрозділів в умовах дистанційного навчання.
УХВАЛИЛИ : Інформацію взяти до відома. Кафедрам скласти графік засідань
методичних комісій.
2. СЛУХАЛИ : Сабадаш-Мицьо С.І. з Положенням про рейтинг викладачів.
ВИСТУПИЛИ: Нісевич. С.І., Молинь В.Д., Вах І.С. з поправками, що
стосувалися збільшення кількості балів за написання підручника, організацію
персональної виставки, участь у міжнародних конференціях з публікаціями
тез.

УХВАЛИЛИ: Внести поправки та затвердити Положення у даній редакції.
http://kipdm.com/images/PDF/2019/Normatyvno_Pravovi_Doc
3. СЛУХАЛИ: Атестаційну справу Нісевич С.І. на посаду доцента.
ВИСТУПИЛИ : у підтримку кандидатури та про високі фахові якості
претендентки виступили Юрчишин Г.М., Стеф’юк Н.А., Молинь В.Д.
Створено лічильну комісію для таємного голосування.
За результатами голосування 13 – «за»
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати кандидатуру Нісевич С.І. на присвоєння їй
вченого звання «доцент».
Голова вченої ради
вченої ради
Проф. Юрчишин Г.М.

Секретар
Дутка В.В.

Витяг з протоколу № 2
Засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ
Від 10 листопада 2020р.
Присутні :
1. Юрчишин Галина Миколаївна – Голова вченої ради, кандидат
архітектури, професор, директор КІПДМ ЛНАМ.
2. Дутка Вікторія Валеріївна – Секретар вченої ради, кандидат
мистецтвознавства, доцент, заступник директора з навчальної
роботи.
3.

Стеф’юк Роман Григорович – кандидат мистецтвознавства,

директор Косівського училища ПДМ ЛНАМ.
4.

Радиш Юрій Юрович– голова профспілки КІПДМЛНАМ.

5.

Молинь Валентина Дмитрівна – кандидат мистецтвознавства,

доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та академічних
дисциплін.
6.

Бзунько Степан Васильович – Заслужений художник України,

доцент.
7.

Стеф’юк Ніна Андріївна – завідувач кафедри дизайну.

8.

Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук,

доцент кафедри дизайну.
9.

Вах Іван Станіславович – кандидат географічних наук, доцент,

завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
10. Гордійчук Оксана Зінов’євна – методист кафедри ДПМ, старший
викладач.
11. Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач
кафедри декоративного мистецтва.
12. Піроцький

Геннадій

Борисович

–

помічник

директора

господарської роботи.
13. Андрейканіч Людмила Ярославівна – начальник відділу кадрів.
Відсутні

з

1. Кочержук Іван Степанович – Заслужений художник України, голова
Косівської організації НСХ України.
2. Паньків Максим Мирославович – член студентської ради інституту.
3. Книш Богдана Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук.
4. Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер.
Порядок денний:
1. Завдання кафедр щодо акредитації освітніх програм (Дутка В.В.)
2. Затвердження Положення про рейтингову систему оцінювання
науково-педагогічної активності викладачів (Сабадаш-Мицьо, юрист
КІПДМ ЛНАМ)
3. Атестаційні справи
3. СЛУХАЛИ: Атестаційну справу Нісевич С.І. на посаду доцента.
ВИСТУПИЛИ : у підтримку кандидатури та про високі фахові якості
претендентки виступили Юрчишин Г.М., Стеф’юк Н.А., Молинь В.Д.
Створено лічильну комісію для таємного голосування.
За результатами голосування 13 – «за»
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати кандидатуру Нісевич С.І. вченій раді ЛНАМ
на присвоєння їй вченого звання «доцент».
Голова вченої ради
вченої ради
Проф. Юрчишин Г.М.
В.В.

Секретар
Дутка

