
ПРОТОКОЛ №3 

Засідання Статутної комісії ЛНАМ 

 від  12 січня 2016 р.  

 

ПРИСУТНІ: Шафран Р.С. – в.о.ректора, голова комісії; 

Сколоздра Я.В. – секретар комісії; 

Члени комісії: Яців Р.М. – проректор з наукової роботи; Медвідь Л.М. – завідувач кафедри 

монументального живопису, Тканко З.О. – вчений секретар, Жила В.М. - юрисконсульт, 

Рудник Л.М. – начальник відділу кадрів, Маркович К.П. – голова профкому працівників, 

Гранкіна В. – голова студентського самоврядування, Кусько Г.Д. – декан ф-ту ДПМ; Шмагало 

Р.Т. – декан ф-ту ІТМ; Шумський І.П. – декан ф-ту ОМіР;  

 

СЛУХАЛИ: 

Пропозиції до Розділу 1 «Загальна частина» проекту статуту ЛНАМ,: 

- Доповнити п.1.10 пропозицією Рудник Л.М., а саме: «Декан обирається вченою радою 

академії за конкурсом таємним голосуванням, терміном на 5 років,  з урахуванням 

пропозицій, факультету. Одна і та ж особа не може обіймати дану посаду більше ніж 2 

строки під ряд» 

- Повноваження декана з пункту 1.10 вилучити, прописати у положенні. 

- 2 останні абзаци п.1.10 залишити без змін. 

 

Пропозиції до п.1.11 проекту статуту ЛНАМ: 

- Повноваження завідувача кафедри з пункту 1.11 вилучити, прописати у положенні 

- У 1 абзаці п.1.11 додати словосполучення «організаційно-творчу»: «Кафедра – це 

базовий структурний підрозділ Академії, що провадить освітню, організаційно-творчу, 

методичну та або наукову діяльність…» 

- 3 абзац п.1.11 викласти у наступній редакції: «Завідувач кафедри повинен мати 

науковий ступінь та або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. 

Керівник кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою 

Академії строком на 5 років з урахуванням пропозиції кафедри та вченої ради 

факультету. Ректор Академії укладає з завідувачем кафедри контракт». 

 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 9 

                                 «УТРИМАЛИСЬ» - 4 

- 4 абзац п 1.11 вилучити. 

- 5 абзац п.1.11 залишити без змін  

  

Пункт 1.12. Залишити без змін. 

 

Пропозиції до Розділу 2 «Основні напрями діяльності та основні завдання Академії» 

проекту статуту ЛНАМ: 

- Після 3-го абзацу п.2.1. додати абзац «Творча та виставкова діяльність» 

- 9 абзац п. 2.1. викласти у наступній редакції: «Інтеграція у світовий освітньо-
мистецький простір» 

- 11 абзац п.1.12. викласти у наступній редакції: «Наукове і культурно-мистецьке 

співробітництво з ученими та митцями інших держав» та поставити його після 9-го 

абзацу. 

У розділі Основні завдання Академії, п.2.1.: 

-  2 пункт замінити на «Здійснення наукової, творчої, мистецької, культурно-виховної, 

спортивної і оздоровчої діяльності» 

- 3 пункт розділу Основні завдання Академії вилучити. 

- 5 пункт викласти у наступній редакції: «Забезпечення органічного поєднання в 

освітньому процесі освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності» 



- 9 пункт викласти у наступній редакції: «Налагодження міжнародних звязків та 

провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, мистецтва, культури, науки і 

спорту. 

- 10 пункт викласти у наступній редакції: «Вивчення попиту на окремі спеціальності у 

культурно-мистецькому просторі» 

- Решту пунктів розділу залишити без змін. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до проекту статуту, згідно обговорення. 

 

 

                 

                 Голова Статутної комісії ЛНАМ                                        Р.С. Шафран 

 

                                      Секретар                                      Я.В.Сколоздра 
 


