
ПРОТОКОЛ №8 

Засідання Статутної комісії ЛНАМ 

 від  04 квітня 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, Жила В.М. - юрисконсульт, Рудник Л.М. – начальник відділу 

кадрів, Максименко А.В. – голова науково-методичної комісії, Тканко З.О. – вчений 

секретар, Маркович К.П. – голова профкому працівників, Кусько Г.Д. – декан ф-ту ДПМ; 

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

декан ф-ту дизайну, Гранкіна В. – голова студентського самоврядування. 

 

СЛУХАЛИ: 

Пропозиції до Розділу 6 «Органи управління Академією. Права та обов’язки ректора» 

проекту статуту ЛНАМ: 

 

Пункт 6.15. (відповідно до нової нумерації) викласти у наступній редакції:  

«Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді 

не більш як два строки. Керівник кафедри повинен мати вчене звання (професор або 

доцент), науковий ступінь або почесне звання відповідно до профілю кафедри. Керівник 

кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Академії строком 

на п’ять років з урахуванням пропозицій вченої ради факультету та кафедри. Ректор 

укладає з завідувачем кафедри контракт. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» -11 

«ПРОТИ» -2 

«УТРИМАЛИСЯ» -1 

 

У пункті 6.18. Вчена рада Академії: 

-  підпункт 1 викласти у наступній редакції: «визначає стратегію і перспективні 

напрями розвитку освітньої, наукової, творчої та інноваційної діяльності Академії» 

- підпункт 8 викласти у наступній редакції: «затверджує освітні програми та 

навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності на підставі 

подання вченої ради факультету» 

- підпункт 9 викласти у наступній редакції: «ухвалює рішення із стратегічних питань 

організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях» 

- підпункт 10 поставити перед підпунктом 14, відповідно змістивши нумерацію. 

- У підпункті 13 зясувати чи присвоює Вчена рада Академії вчене звання «старшого 

дослідника» 

 

Пункт 6.19. викласти у наступній редакції:  

«Вчену раду Академії очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа 

членів вченої ради Академії, які мають вчене звання (професор або доцент), науковий 

ступінь або почесне звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради 

Академії входять за посадами ректор Академії, заступники ректора, керівники факультетів 

(інститутів), завідувачі кафедр, учений секретар, директор бібліотеки, начальник НДС, 

головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних 

профспілкових організацій Академії. А також виборні представники, які представляють 

наукових, науково-педагогічних працівників і обирають ся з числа професорів, докторів 

філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників 



Академії і які працюють у ній на постійній основі, виборні представники аспірантів, 

докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних 

профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського 

самоврядування Академії відповідно до квот, згідно положення. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до проекту статуту, згідно обговорення. 

 

 

                    Голова Статутної комісії ЛНАМ                                        Р.С. Шафран 

 

                                           Секретар                                       Я.В.Сколоздра 

 
 


