Протокол № 9
засідання Вченої ради
від 15 травня 2022 р.
Присутні:

Юрчишин Г.М. – директор інституту ПДМ ЛНАМ, професор.
Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи, кандидат
мистецтвознавства, доцент, голова НМР;
Бзунько Степан Васильович – доцент кафедри ДПМ
Вах Іван Станіславович – доцент, в.о. зав. кафедри ПДМ
Молинь Валентина Дмитрівна – доцент, зав. кафедри образотворчого мистецтва та
академічних дисциплін, кандидат мистецтвознавства
Стеф’юк Ніна Андріївна – доцент, зав. кафедри дизайну
Гордійчук Оксана Зіновієвна – старший викладач кафедри ДПМ
Нісевич Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри ДМ
Малиновський Валерій Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну
Книш Богдана Василівна– доцент, зав. кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук
Луканюк Оксана Володимирівна – головний бухгалтер
Яремин Любов Миколаївна – начальник відділу кадрів.
Радиш Юрій Юрійович – голова профспілки КІПДМ ЛНАМ
Стеф’юк Р.Г. – кандидат мистецтвознавства, директор Косівського училища ПДМ
Піроцький Геннадій Борисович – помічник директора з господарської роботи

Відсутні :
Костенюк Тетяна Святославівна – член студентського самоврядування.
Печижак Р.М. – начальник відділу культури та туризму Косівської МР

Порядок денний:
1. Затвердження правил прийому в КІПДМ ЛНАМ із змінами
(відповідальний секретар ПК Бович-Углєр Л.Ю.)
2. Аналіз процесів дотримання принципів академічної доброчесності
в КІПДМ ЛНАМ (завідувачі кафедр)
3. Різне

1.СЛУХАЛИ : Бович –Углєр Л.Ю. Заслухали зміни та доповнення до Порядку
прийому у 2022році, пов’язані з воєнним станом. (Заміна ЗНО на
мультимедійний тест; обов’язкове запровадження мотиваційного листа; умови
вступу на контракт (ОС Магістр) – виключно за мотиваційним листом;
внесено зміни у програму творчого конкурсу (тривалість 6 год.), змістилися
строки прийому.
ВИСТУПИЛИ : Малиновський В.І. з повідомленням про відсутність
мобілізації абітурієнтів у період вступної кампанії.
УХВАЛИЛИ : затвердити зміни до Правил прийому у КІПДМ ЛНАМ.

2.СЛУХАЛИ : Гордійчук О.З., старшого викладача кафедри ДПМ, з
інформацією про дотримання принципів академічної доброчесності:
інформування, підписання декларації, моніторинг.
Стеф’юк Н.А. про деякі порушення студентами принципів
доброчесності, та заходи по їх усуненню.
продовжити строк дії договору з викладачами кафедри ДПМ
Богатчук О.І. та Попенюком В.М. на один навчальний рік.
Молинь В.Д. про перевірку робіт на антиплагіат, фальсифікацію робіт,
оприлюднення таких фактів під час переглядів та проведення роз’яснювальної
роботи із студентами.
ВИСТУПИЛИ : Дутка В.В.з пропозицією проконтролювати доведення
вимог екзаменаційної сесії до відома студентів (критерії оцінювання); з метою
аналізу дотримання принципів академічної доброчесності провести
анкетування студентів.
УХВАЛИЛИ: 1.Вважати дотримання принципів академічної доброчесності у
КІПДМ ЛНАМ задовільним.
2. Ідентифікувати випадки порушень, до розгляду ситуацій
залучати усіх зацікавлених, систематичний моніторинг процесів навчання,
оцінка та перегляд політики академічної доброчесності.

3. СЛУХАЛИ : Фокшей Ю.В. У зв’язку з оголошенням конкурсу на науковопедагогічні посади, на підставі мотиваційного листа кафедри продовжити строк
дії договору з викладачами кафедри ДПМ Богатчук О.І. та Попенюком В.М. на
один навчальний рік.
УХВАЛИЛИ : Продовжити строк дії договору з викладачами кафедри ДПМ
Богатчук О.І. та Попенюком В.М. на один навчальний рік.

Секретар вченої ради
Дутка В.В.

Голова Вченої ради
Юрчишин Г.М.

