
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Вченої ради 

Львівської національної академії мистецтв 

від 28 грудня 2016 р. 

 

Присутні: 31 з 43 членів Вченої ради. 

 

Порядок денний: 

 

1. Звіт Приймальної комісії академії за 2015/2016 н.р. 
                      відповідальний: секретар Приймальної комісії Г.Д. Кусько.  

2. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу у 

Львівській національній академії мистецтв. 
відповідальний: проректор Р.С. Шафран. 

3. Затвердження Положення про нагороди Львівської національної академії 

мистецтв. 
                                                 відповідальний: проректор Р.С. Шафран. 

4. Затвердження Положення про конференцію трудового колективу 

Львівської національної академії мистецтв. 
                                                відповідальний: юрисконсульт Р.О. Бундз. 

5. Звіт головного спеціаліста з питань НС і ЦО Махинько О.О. 

6. Різне. 

 

Засідання проводив голова Вченої ради —  ректор В.В. Одрехівський.  

Одрехівський В. оголосив порядок денний, погодивши його з членами 

Вченої ради; 

Привітав і вручив грамоти, дипломи особам, які були представлені до 

нагород. 

Озвучив інформацію про затвердження МОНУ Статуту ЛНАМ. 

Яців Р. представив видання, які були видані працівниками ЛНАМ: 

1. Якубяк Маркіян Васильович. Переклад книги з французької мови. 

Жорж Санд «Про літературу та мистецтво». 

2. Бадяк Володимир Петрович. «У час відлиги». Львівська національна 

академія мистецтв. 1953-1964 рр. Частина друга. 

3. Колективна монографія. «Львів: мистецький простір міста». Том 2. 

Середовище, явища, автори. 

4. Вісник ЛНАМ. Випуск 29. Серія Культурологія. 

 

I. СЛУХАЛИ:  

Звіт Приймальної комісії академії за 2015/2016 н.р. 

Кусько Г. зазначила, що Міністерство освіти 14.12.2016р. затвердило 

нову редакцію правил прийому до ЛНАМ. Наголосила на певних змінах, а саме: 

редагування; окремі положення, які знаходилися в «різному» — перенесені в 

основні положення; Міністерство оголосило закритий конкурс для «Дизайну». 



Шимін Я., зауважив, що рівень підготовки вступників досить низький 

(стосується вступників після школи) і запропонував, щоб випускники коледжів, 

які поступають до ЛНАМ з дипломом «відмінно», зараховували на ОКР 

«бакалавр», а всі інші поступали на загальних умовах. 

Кусько Г., обґрунтувала недоцільність такої пропозиції, оскільки це 

призведе до скорочення годин, зарплати, а також зменшить потік абітурієнтів. 

Гопаненко Ю., зазначив, що декани і завідуючі кафедр, які проводять 

співбесіди, мають право відмовити абітурієнтові. 

Одрехівський В., поставив на голосування оновлені Правила прийому до 

ЛНАМ. 

 

Голосування: «за» - 30 

                          «проти» - немає 

                          «утрималися» - 1 

УХВАЛИЛИ: затвердити оновлені Правила прийому до ЛНАМ. 

 

Кусько Г. зачитала звіт «Про проведення вступної кампанії 2015/2016 

н.р.». Зазначила, що двічі змінювалися Правила прийому до ВНЗ під час 

вступної кампанії. Висловила подяку всім членам Приймальної комісії, зокрема 

Шиміну Я. (голова предметних екзаменаційних комісій для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти), Шимчуку М. (голова фахової 

комплексної атестаційної комісії для вступників на ступінь “Бакалавр” (за 

скороченим терміном навчання на базі ОКР молодший спеціаліст), художні 

спеціальності ступінь «Магістр»). 

Відзначила членів Приймальної комісії і секретаріат, який очолювала 

Дещук М. Зауважила, що потрібно більше приділяти уваги популяризації 

ЛНАМ всіма можливими технічними і вербальними засобами. 

Одрехівський В.В., висловив подяку всім, хто був причетний до 

Приймальної комісії, екзаменаторам, технічній комісії. Підтримав пропозицію 

відзначити приймальну комісію. 

 

Голосування: «за» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт Приймальної комісії за 2015/2016 н.р. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  

Затвердження Положення про організацію освітнього процесу у 

Львівській національній академії мистецтв. 

Шафран Р., наголосила, що проект Положення було розіслано по академії 

і всі мали змогу попередньо з ним ознайомитися. Відбулося 5 засідань робочої 

групи. Даний освітній процес потрібно було адаптувати до мистецтва і ЛНАМ. 

Положення про організацію освітнього процесу у Львівській національній 

академії мистецтв було затверджене на засіданні робочої групи від 22.12.2016 

р., і відповідно виноситься на затвердження Вченої ради, з можливістю 

внесення доповнень, відповідно до того, як будуть вноситися зміни в 

Міністерстві. Робоча група постановила, що дана редакція не є остаточна, але 

відповідає приписам Міністерства освіти. 



Шмагало Р., уточнив, чи його пропозиції (12 позицій) були враховані. 

Шафран Р., до 22 січня всі подані пропозиції були враховані. 

Голубець О., уточнив, чи існувало раніше Положення про освітній процес. 

Шафран Р., так, звичайно. 

Шмагало Р., зазначив важливість цього Положення. Висловив 

незадоволення стосовно змісту даного документу, оскільки він не охоплює всі 

підрозділи академії, які є безпосередньо задіяні в роботі навчального закладу. 

Запропонував не затверджувати дане Положення. 

Одрехівський В., уточнив, що всі процедури проведені в рамках закону, 

згідно Положення про Вчену раду ЛНАМ. 

Бундз Р., дав роз’яснення в рамках закону. 

Одрехівський В., запропонував поставити дане Положення на 

голосування, а потім на наступній Вченій раді внести правки. 

Голубець О., висловив думку про неможливість голосування за дане 

Положення. 

Маркович К., виступив проти, оскільки були перегляди і члени ВР не мали 

можливості ґрунтовно ознайомитися з даним Положенням. 

Мартинюк С., запропонував прийняти Положення за основу, а в 

подальшому вносити зміни і доповнення. 

Бундз Р., дане Положення буде змінюватися, доповнюватися і 

доопрацьовуватися. 

Одрехівський В., поставив Положення про організацію освітнього процесу 

у Львівській національній академії мистецтв на голосування в цілому. 

 

Голосування: «за» - 19 

                «проти» - 5 

                «утрималися» - 1 

УХВАЛИЛИ: прийняти Положення про організацію освітнього процесу у 

Львівській національній академії мистецтв в цілому. 

До 23 січня 2017 р внести пропозиції  щодо даного Положення. 

 

Одрехівський В., долучив до складу комісії всіх чотирьох деканів. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:  

Затвердження Положення про нагороди Львівської національної 

академії мистецтв. 

Шафран Р., зачитала основний зміст Положення. Зазначила, що 

Положення складається з двох частин. 

Кравченко Я., уточнив різницю між значком, медаллю, нагрудним знаком 

і т.д. Чи ці всі складові є візуалізовані, і де можна це побачити. 

Одрехівський В., зазначив, що є розробки, затвердженні ще в процесі 

підготовки до ювілею ЛНАМ. Нагородження відзнаками академії вже 

відбулося. 

Шафран Р., зазначила, що нагороди, які вручалися до ювілею ЛНАМ, 

необхідно уточнити наказами. Зауважила, що окремі працівники не подають у 



відділ кадрів відомості про свої нагороди і відзнаки, що може ускладнити 

роботу під час присвоєння наступних нагород. 

Бесага М., запропонував створити мобільну робочу групу на основі 

проректорів і всіх охочих, які будуть займатися освітнім процесом, зокрема, 

слідкувати за грамотами і нагородами, які отримують працівники ЛНАМ. 

Одрехівський В., поставив Положення про нагороди Львівської 

національної академії мистецтв на голосування. 

 

Голосування: «за» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про нагороди Львівської національної 

академії мистецтв на голосування. 

 

ІV. СЛУХАЛИ:  

Затвердження Положення про конференцію трудового колективу 

Львівської національної академії мистецтв. 

 

Бундз Р.О., зауважив, що не надходило пропозицій стосовно квот. 

Зазначив, що поступила одна пропозиція в усній формі від Марковича К. Вчена 

рада повинна встановити квоту: 

75% - наукові і науково-педагогічні працівники; 

15% - студенти. 

Одрехівський В., запропонував поставити Положення про конференцію 

трудового колективу Львівської національної академії мистецтв на голосування. 

 

Голосування: «за» - 30 

      «проти» - 1 

      «утрималися» - нема 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про конференцію трудового колективу 

Львівської національної академії мистецтв. 

 

V. СЛУХАЛИ:  

Звіт головного спеціаліста з питань НС і ЦЗ Махинько О.О. 

Махинько О., зачитав звіт з питань надзвичайних ситуацій і цивільного 

захисту за 2015/2016 н.р. 

6 червня 2016 р. затверджено новий «План регулювання в режимах:  

повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та 

надзвичайного стану». Обрані делегати з працівників, викладачів і студентів 

ЛНАМ (20 осіб) пройшли курси підготовки ЦЗ на платній основі (5383грн. 58 

коп.). На виконання наказу МОН України, пройшли навчання з підвищення 

кваліфікації з питань безпеки життєдіяльності 5 посадових осіб Академії, а 

саме: 2 проректори, головний інженер, провідний інженер з охорони праці і 

фахівець 1-ої категорії з ЦЗ. 

План основних заходів з підготовки ЦЗ ЛНАМ на 2016 р. в основному 

виконано, пункти, які не виконані переносяться на наступний рік. 

 

 



УХВАЛИЛИ: звіт головного спеціаліста з питань НС і ЦЗ Махинько О.О. 

прийняти до відома. 

VI. Різне. 
1. Яців Р., зачитав назви видань, які рекомендує експертна рада науково- 

видавничої комісії ЛНАМ до друку: 

1. наукове видання завідувача кафедри ІТМ, професора, доктора 

мистецтвознавства Стельмашук Г.Г. «Христина Кишакевич Качалуба 

(Корені роду, спадкоємність поколінь, художня творчість)»; 

2. колективне дослідження наукових співробітників НДС ЛНАМ 

«Українські церкви Жовківського району». 

Голосування: «за» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку наукове видання завідувача кафедри 

ІТМ, професора, доктора мистецтвознавства Стельмашук Г.Г. «Христина 

Кишакевич Качалуба (Корені роду, спадкоємність поколінь, художня 

творчість)»; колективне дослідження наукових співробітників НДС ЛНАМ 

«Українські церкви 

Жовківського району». 

             Голова Вченої ради 

    Учений секретар



 


