ПРОТОКОЛ № 4
засідання Вченої ради КІПДМ ЛНАМ

16. 12. 2021 р.

м. Косів

Голова – Юрчишин Г.М.
Секретар – Дутка В.В.

Присутні: директор КІПДМ ЛНАМ Юрчишин Г.М.,
Косівського

фахового коледжу

ПДМ ЛНАМ

Стеф’юк Р.Г.,

директор
заступник

директора з навчальної роботи Дутка В.В., головний бухгалтер Луканюк О.В.,
в.

о.

зав.

кафедри

ДПМ

Вах

І.

С.,

зав.

кафедри

історії

мистецтва та гуманітарних наук Книш Б. В., зав. кафедри ОМ та академічних
дисциплін Молинь В.Д.,

зав. кафедри дизайну Стеф’юк Н.А., керівник

навчального відділу Бурдяк С. І., завідувач кафедри ДМ
заступник директора з господарської роботи

Нісевич С. І.,

Піроцький Г.Б., голова

профспілкового комітету Радиш Ю.Ю., методист кафедри ДПМ Гордійчук О.З.,
заслужений художник України, доцент Бзунько С.В., керівник відділу кадрів
Яремин Л.М., член студентського самоврядування Костинюк Т.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Затвердження Правил прийому до КІПДМ ЛНАМ на 2021-2022 н. р.
ІІ. Порядок ліквідації академічної різниці в КІПДМ ЛНАМ.
ІІІ. Визнання результатів підвищення кваліфікації НПП КІПДМ ЛНАМ.
ІV. Різне.
І. СЛУХАЛИ:
Дутку В.В., заступника

директора з навчальної роботи

КІПДМ

ЛНАМ, про затвердження Правил прийому до КІПДМ ЛНАМ на 2021-2022 н.р.

ВИСТУПИЛИ:
Бович-Углер Л. Ю., відповідальний секретар ПК КІПДМ ЛНАМ, про
зміни у Правилах прийому до КІПДМ ЛНАМ на 2021-2022 н. р.
Текст виступу додано.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Правила прийому до КІПДМ ЛНАМ на 2021-2022 н. р.
2. Оприлюднити Правила прийому до КІПДМ ЛНАМ на 2021-2022 н. р.
на офіційному сайті Косівського інституту.
Проголосували: «за» —одноголосно.
ІІ.СЛУХАЛИ:
Дутку В.В., заступника директора з навчальної роботи КІПДМ ЛНАМ,
про Порядок ліквідації академічної різниці в КІПДМ ЛНАМ, що розроблений
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок
переведення, відрахування й поновлення студентів вищих закладів освіти,
затвердженого наказом МОНУ № 245 від 15. 07. 1996 р.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Порядок ліквідації академічної різниці в КІПДМ
ЛНАМ, ввести в роботу даний порядок із початку нового
навчального семестру.
2. Створити експертні комісії на кафедрах.
навчальні плани щодо наявності академічних

Проаналізувати
розбіжностей із

навчальних дисциплін, що вивчалися не в повному обсязі.

Проголосували: «за» —одноголосно.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Дутку В.В., заступника директора з навчальної роботи КІПДМ ЛНАМ,
щодо

визнання результатів підвищення кваліфікації НПП КІПДМ ЛНАМ за

місцем роботи. Висловлено пропозицію: за поданням кафедр рішенням Вченої

зараховувати підвищенням кваліфікації викладача (стажуванням) наступні види
діяльності : підготовка та проведення персональної виставки – 180 год. (твори
за останні 5 років); участь у Всеукраїнській виставці – 30 год.; виконання
монументального твору суспільного значення – 180 год.; публікація у
міжнародному виданні категорії А – 180 год.; видання монографії, підручника –
180 год.; публікація у виданні категорії Б – 30 год.; участь у конференції –
згідно умов організатора конференції.

ВИСТУПИЛИ:
Стеф’юк Р.Г., директор КФКПДМ ЛНАМ, із пропозицією оформляти
стажування згідно вимог Наказу МОНУ№ 1504 від 04 12 2020 року.

УХВАЛИЛИ:
1.

Затвердити

результатів

наступний

підвищення

перелік

кваліфікації

компетентностей

НПП:

підготовка

та

як

визання

проведення

персональної виставки – 180 год. (твори за останні 5 років); участь у
Всеукраїнській виставці – 30 год.; виконання монументального твору
суспільного значення – 180 год.; публікація у міжнародному виданні категорії
А – 180 год.; видання монографії, підручника – 180 год.; публікація у виданні
категорії Б – 30 год.; участь у конференції – згідно умов організатора
конференції.

Голова
Секретар

Г.М. ЮРЧИШИН
В. В. ДУТКА

