ПРОТОКОЛ № 2
засідання Вченої ради
Львівської національної академії мистецтв
від 24 листопада 2015 р.
Голова Вченої ради : БокотейА.А.
Учений секретар:
Тканко З.О.
Присутні: члени Вченої ради 36 з 41.
Порядок денний:
Вручення випускникам Посвідчень про закінчення навчання в аспірантурі та
докторантурі.
Вручення дипломів студентам - переможцям конкурсу «Рисунку» та виставки
«Мистецтво молодих».
1. Теоретична компонента в контексті магістерських досліджень.
Відповідальний: проректор НТР Р. Яців.
2. Конкурсні справи (подання на вчене звання «професора» - Я. Кравченка, каф. ІТМ;
«доцента» - Г. Новоженець, кафедра ГД; О. Гаюк, кафедра ММ; C.Бзунька,
кафедра ПДМ (КІПДМ), А.Колитка, кафедра ОМ (КІПДМ).
Відповідальна: уч. секретар З. Тканко.
3. Звіт докторанта М. Приймича про роботу над науковим дослідженням.
4. Різне.
Інформація про вибори ректора.
Відповідальна: голова оргкомітету Кусько Г.Д.
Затвердження документацій.
«Положення про проведення конкурсу……»
«Положення про стипендіальне забезпечення» (внесення змін)
«Положення про Редакційно-видавничий відділ»
Відповідальна: юрисконсульт Жила В.М.
І.СЛУХАЛИ: проректора НТР Яціва Р. про теоретичну компоненту в контексті
магістерських досліджень.
ВИСТУПАЛИ :
Шимчук М. (завідувач кафедри ГД), Медвідь Л. (завідувач кафедри МЖ), Студницький
Р. (декан ф-ту Дизайн), Шафран Р. (в.о.ректора) , Голубець О. (завідувач кафедри ХК)
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома; доповнити Положення про магістерську
роботу і затвердити на ВР.
ІІ. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Тканко З. про рекомендацію претендентів на
отримання вчених звань: професора (Кравченко Я.О.) і доцента (Новоженець Г., Гаюк І.)
ЛНАМ, доцента Косівського інституту ( Колитко А., Бзунько С.).
Обрано лічильну комісію: Нікітенко К., - голова лічильної комісії
Франк І. - секретар лічильної комісії
Зятик Б.- член лічильної комісії.

Голосування: одноголосно.
Нікітенко К. - зачитав протокол №1 лічильної комісії, про внесення до списку таємного
голосування: Кравченка Я.О., Новоженець-Гаврилів Г.П., Гаюк І.Я., Колитка А.М.,
Бзунька С.В.
Прийняли одноголосно.
ГОЛОСУВАННЯ: присутніх – 28 з 31 члена ВР, роздано бюлетенів -28.
Нікітенко К. -голова лічильної комісії, зачитав протокол №2 про результати таємного
голосування.
Кравченко Я.О.- «за» - 28, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.
Новоженець-Гаврилів Г.П.- «за» - 28, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.
Гаюк І.Я.- «за» - 28, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.
Колитко А.М.- «за» - 28, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.
Бзунько С.В.- «за» - 28, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати на присвоєння вченого звання професора кафедри історії і теорії
мистецтва Львівської національної академії мистецтв Кравченка Я.О., враховуючи
рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування (“за”28, “проти-немає, “недійсних бюлетенів”- немає).
2. Рекомендувати на присвоєння вченого звання доцента кафедри графічного дизайну
Львівської національної академії мистецтв Новоженець-Гаврилів Г.П., враховуючи
рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування (“за”28, “проти-немає, “недійсних бюлетенів”- немає).
3. Рекомендувати на присвоєння вченого звання доцента кафедри менеджменту мистецтв
Львівської національної академії мистецтв Гаюк І.Я., враховуючи рекомендацію
кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування (“за”-28, “протинемає, “недійсних бюлетенів”- немає).
4. Рекомендувати на присвоєння вченого звання доцента кафедри образотворчого
мистецтва і академічних дисциплін Косівського інституту прикладного та декоративного
мистецтва Львівської національної академії мистецтв Колитка А.М., враховуючи
рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування (“за”28, “проти-немає, “недійсних бюлетенів”-немає).
5. Рекомендувати на присвоєння вченого звання доцента кафедри декоративноприкладного мистецтва Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв Бзунька С.В., враховуючи рекомендацію
кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування (“за”-28, “протинемає, “недійсних бюлетенів”-немає).
ІІІ.СЛУХАЛИ: докторанта М. Приймича про роботу над науковим дослідженням
за 2012-2015рр.
Тема: Церковне малярство Закарпаття ІІпол.XVІІІ – І пол. ХХст.: народна
традиція, візантійська канонічність та вплив західноєвропейського мистецтва.

Приймич М. – представив два альбоми з фотографіями, розповів про дослідження по
церквах Закарпаття. Згадав імена багатьох знаних художників і відкрив імена
художників, імена яких досі ще не знані.зачитав висновки дослідження.
Голубець О. – побажав докторанту швидкого і успішного захисту дисертації.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт про роботу над науковим дослідженням докторанта М. Приймича.
IV. РІЗНЕ
1.Інформація про вибори ректора.
Доповідала голова оргкомітету Кусько Г.Г.
Зачитала результати виборів, подякувала всім учасникам виборів, керівництву за роботу.
Пояснила, що наступні вибори відбудуться після оголошення конкурсу Міністерством
освіти і науки України. Звернула увагу, що у наступному турі виборів участь можуть
приймати всі кандидати, що вже приймали і нові кандидати.
ВИСТУПАЛИ:
Мельник І.(завідувач НДС) , Шимчук М. (завідувач кафедри ГД), Шмагало Р.(декан ф-ту
ІТМ) , Рудник Л.(нач. відділу кадрів) , Маркович К. (голова профкому ЛНАМ)
2. Інформація про збори трудового колективу.
СЛУХАЛИ:
Професора Голубця О., професора Одрехівського В. про заяву щодо зборів трудового
колективу, з підписами професорів академії, які підтримують цю пропозицію. Заява
подана до наглядової Ради і у профком ЛНАМ.
Пропонують: провести збори трудового колективу, обговорити в широкому колі
ситуацію в академії і заслухати:
- звіт в.о.ректора про пророблену роботу за попередній навчальний рік;
- зміни до Статуту академії і його затвердження..
ВИСТУПАЛИ:
Шафран Р. – звіт потрібно зробити в кінці грудня або в середині січня. Звіт буде з двох
частин : ректора Бокотея А. і в.о.ректора Шафран Р.
3. Інформація про зміни у складі ВР.
Шафран Р.- зачитала наказ про внесення змін у склад ВР: заміна в.о.директора КІПДМ
Дутки В. на професора Юрчишин Г. , яка буде виконувати обов’язки директора КІПДМ
до обрання нового.
4. Затвердження документацій.
а) Юрисконсульт Жила В. «Положення про стипендіальне забезпечення» .Внесення змін
у п.5.4 і п.5.5; про 75% нарахування степендій від кафедр.
ВИСТУПАЛИ :
Шмагало Р. .(декан ф-ту ІТМ), Шумський І. .(декан ф-ту ОМІР), Медвідь Л. (завідувач
кафедри МЖ), Шимчук М. (завідувач кафедри ГД), Одрехівський В., Шафран Р.
(в.о.ректора), Голубець О. (завідувач кафедри ХК).
Голосування: одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити «Положення про стипендіальне забезпечення» зі змінами (75% від кафедр) до
п.5.4 і 5.5
б) Юрисконсульт Жила В. «Положення про проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників» та укладання з ними
трудових договорів (контрактів) Львівської національної академії мистецтв.
ВИСТУПАЛИ:
Медвідь Л. (завідувач кафедри МЖ), Василик Р. (завідувач кафедри СМ), Бокотей А.
(голова ВР).
УХВАЛИЛИ:
Положення прийняти за основу. Створити робочу групу у складі: 4 деканів, Василика Р.,
Медвідя Л., Марковича К., Жилу В. і представити «Положення…» з доповненнями і
змінами на наступну ВР.
в)Яців Р. «Положення про Редакційно-видавничий відділ»,
«Положення про Вісник»
ВИСТУПАЛИ:
Василик Р., Шафран Р., Зятик Б.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Затвердження Положень перенести на
наступну ВР.
Студницький Р. – звернувся до юрисконсульта п. В. Жили про письмову відповідь на
лист-звернення про призначення Нагірного П. зав кафедри ГД.
Шафран Р. – на наступну ВР буде письмове пояснення.
Медвідь Л. – пропоную після Вченої ради приймати пропозиції на наступне засідання
ВР від її членів щодо розгляду актуальних питань.
Бокотей А. – на наступну ВР підготуйте всі пропозиції і розглянемо їх.

Голова Вченої ради

А.Бокотей

Учений секретар

З.Тканко

