
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 20 січня 2017 р. 

 

Присутні: 31 з 43 членів Вченої ради. 

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження Положення про стипендіальне забезпечення студентів, 

аспірантів і докторантів ЛНАМ.                      

                                                     відповідальний: проректор Р.С. Шафран.  

2. Різне. 

 

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

 

Одрехівський В.В., привітав присутніх з початком нового навчального 

року. Хвилиною мовчання вшанували професора Пилєва О.П. Висловив подяку 

профкому академії за організацію святкування Маланки (Марковичу К., 

Цедуляк Н.). 

Оголосив порядок денний, погодивши його з членами Вченої ради. 

 

I. СЛУХАЛИ:  

Затвердження Положення про стипендіальне забезпечення студентів, 

аспірантів і докторантів ЛНАМ.                      

 

Бундз Р., оголосив зміст постанови Кабінету міністрів щодо призначення 

і виплати стипендій, зазначивши, що проект (зразок) було розіслано по 

структурних підрозділах 11.01.2017р. 

Згідно даної постанови, станом на 23.01.2017р. повинні бути складені 

списки студентів, які будуть отримувати стипендію. В даній Постанові не 

розроблений рейтинг нарахування стипендій для вузів. Тому академія не має 

юридичної сили затвердити свій рейтинг. Після того, як Міністерство освіти 

затвердить рейтинг, ми будемо вносити зміни до нашого «тимчасового» 

рейтингу. Якщо затвердити нарахування стипендії відповідно до старого 

рейтингу, то це буде протиправно. 

Одрехівський В., зазначив, що рейтинг складається за результатами 

останньої сесії, кожним факультетом за напрямком. У попередньому 

Положенні нема слова «спеціалізації». 

Фіголь О., поцікавився, яка сума стипендії. 

Углик Н., стипендія зросла до 1100грн, але відсоток студентів, які будуть 

її отримувати зменшили. 

Студницький Р., якщо нема «спеціалізації», то чи кожний факультет 

буде мати свій рейтинг? І чи може відбутися так, що один факультет забере 



більшу частину стипендій, оскільки буде мати більшу частину студентів по 

рейтингу. 

Бундз Р., осільки порядок нарахування стипендії змінюють посередині 

навчального року, то ми поставлені в жорсткі рамки. Для факультетів 

встановлена кількість у відсотках, але це проект, який не затверджений. Дана 

Постанована підписана 28.12.2016 р., а опублікована орієнтовно 10.01.2017 р. 

Кусько Г., уточнила, чи напрям підготовки можна утотожнювати з 

терміном спеціалізація. 

Одрехівський В., наголосив, що це буде порушенням. 

Василик Р., зауважив, що студенти повинні проявляти більшу 

активність, Вчена рада академії на переглядах не повинна нести 

відповідальність за оцінки, впливати і змінювати їх, якщо не виникає 

категоричних моментів. Факультетське оцінювання повинно бути серйознішим, 

оскільки викладачі краще знають своїх студентів. 

Шмагало Р., має бути рейтинг позанавчальної роботи. Оскільки на даний 

момент нема студентів, то цей рейтинг не буде об’єктивним.  

Углик Н., це Проект, який не є підставою для остаточного нарахування 

стипендії. 

Одрехівський В., додаткові бали нараховують за наукову, творчу і 

спортивну активність. До цього часу враховувалася тільки успішність. 

Мартинюк С., якщо нема терміну спеціалізація, то нараховують в рамках 

факультету? За успішність студента частково відповідальність несе 

факультетська Вчена рада. Чи можемо ми, внутрішньо домовитившись, про 

ігнорування позанавчальної активності студента при нарахуванні стипендії на 

цей семенстр, нарахувати лише за результатами сесії. 

Василик Р., так робити не коректно, оскільки є студенти, які мають 

готові такі звіти. 

Шмагало Р., підтримує пропозицію Мартинюка С., пропонуючи 

позанавчальну активність студента враховувати при наступному нарахуванні. 

Кусько Г., в проекті зазначено до 10%, то цифру можна зменшити. 

Гранкіна В., студенти погоджуються на нарахування стипендії за новими 

стандартами на наступний семестр через півроку.  

Одрехівський В., принцип нарахування додаткових балів погоджено 

19.01.2017 р. 

 

Голосування: «за» — одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про стипендіальне забезпечення 

студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ. 

 

IІ. Різне.  

Розгляд кандидатур на призначення іменної академічної стипендії 

Президента України. 

Стипендіальною комісією ЛНАМ були затверджені кандидатури 

наступних студентів: ф-ту «Дизайн» — Монич А.В., ф-ту «ДПМ» — Масалович 

І.Ф. 

Голосування: «за» — одноголосно. 



УХВАЛИЛИ: затвердити кандидатури на призначення іменної 

академічної стипендії Президента України, попередньо погоджені на засіданні 

стипендіальної комісії. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Голова Вченої ради 

Учений секретар 

Одрехівський В.В 

Тканко 3.0. 

Голова Вченої ради 

Учений секретар 

Одрехівський В.В 

Тканко 3.0. 


