
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Вченої ради 

Львівської національної академії мистецтв 

від 27 жовтня 2016 р. 

 

Присутні: 42 з 43 членів Вченої ради. 

 

Порядок денний: 

1. Зміни до Положення про організацію освітнього процесу. 

доповідає: проректор з НПР Р. Шафран 

2. Про результати захистів ОКР “Бакалавр” 

доповідають : декани факультетів 

3. Атестаційні справа щодо присвоєння звань: приват-професора і приват-

доцента. 

доповідає: учений секретар З. Тканко 

4. Різне. 

4.1. Обрання голови Вченої ради ЛНАМ. 

4.2. Інформація головного бухгалтера.  

                                                        доповідає:гол. бухгалтер Н. Углик  

4.3. Інформація кафедри ІТМ про відкриття спеціалізації 

«Мистецтвознавство» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація». 

                                            доповідає: декан ф-ту ІТМ Р. Шмагало  

4.4. Презентація видань.  

                                  доповідає: проректор з наукової роботи Р. Яців  

 

Засідання проводив ректор ЛНАМ — В. Одрехівський.  

Ректор зачитав заяву А. Бокотея про зняття повноважень голови Вченої ради 

академії (заява додається) і оголосив порядок денний засідання.  

 

Ректор В. Одрехівський зачитав Наказ про затвердження персонального 

складу Вченої ради ЛНАМ від 21.10.2016 р., № 94. 

Студницький Р. - підняв питання про ще одне вакантне місце у Вченій 

раді і запропонував обрати кандидатуру з відділення аспірантури. 

Ухвалили: 

Питання розглянути на ректораті, оскільки юрисконсульт відсутній (на 

лікарняному). 

 

I. СЛУХАЛИ:  

Зміни до «Положення про організацію освітнього процесу». 

Шафран Р. - ознайомила присутніх зі змінами до проекту «Положення 

про організацію освітнього процесу у ЛНАМ», зазначивши, що даний документ 



потребує доопрацювання, оскільки охоплює всі сфери освітнього процесу 

ЛНАМ (вимоги до працівників, аспірантів, критерії до вибіркових дисциплін, 

переведення студентів, якість освітнього процесу, тощо). 

Одрехівський В. - запропонував створити робочу групу для 

доопрацювання проекту «Положення про організацію освітнього процесу у 

ЛНАМ» 

Голосування: «за» — одноголосно. 

Ухвалили:  

Створити робочу групу з 10 осіб для внесення запропонованих доповнень і змін 

та завершення роботи над проектом «Положення про організацію освітнього 

процесу у ЛНАМ». До складу робочої групи ввести: Шафран Р., Бундза Р., 

Кукушкіну В., Смольського Ю., Печенюк Т., Федину О., Лупій С., Бесагу М., 

Хорунжу Г., Косіва В. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  

Про результати захистів ОКР «Бакалавр». 

Шумський І., декан факультету ОМІР, доповів про результати захистів 

дипломних робіт ОКР «Бакалавр» ф-ту ОМіР в період 25.06.2016 - 30.06.2016 р. 

(звіт додається). 

Студницький Р., декан факультету Дизайн, доповів про результати захистів 

дипломних робіт ОКР «Бакалавр» зі спеціальності 6.020207, «Дизайн» в період 

24.06.2016 - 30.06.2016 р. (звіт додається). 

Кусько Г., декан факультету ДПМ, доповіла про результати захисту 

дипломних робіт ОКР «Бакалавр» зі спеціальності 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» в період 20.06.2016 - 

30.06.2016 р. Запропонувала в подальшому звіти по захистах дипломних робіт 

підкріплювати візуальним рядом (звіт додається). 

Шмагало Р., декан факультету ІТМ, доповів про результати захистів 

дипломних робіт ОКР «Бакалавр» в період 24.06.2016 -30.06.2016 р. (звіт 

додається). 
 

Ухвалили: 

Інформацію про результати захистів ОКР «Бакалавр» деканів факультетів 

прийняти до відома. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:  

Атестаційні справи щодо присвоєння звань: «приват-професора» і  

«приват-доцента». 

Тканко З., - оголосила кандидатури педагогів, наявний перелік документів 

(атестаційна справа) для подання на присвоєння звань, згідно Положення 

ЛНАМ про присудження звань: «приват-професора» і «приват-доцента». 

На присвоєння звання «приват-професора» рекомендовано: 

Боднарчука В., по кафедрі Художньої кераміки, 

Шиміна Я., по кафедрі Академічного живопису, 

Янковського О., по кафедрі Художнього скла. 

 



На присвоєння звання «приват-доцента» рекомендовано: 

Іванишина В., по кафедрі Художнього дерева, 

Ходу І., по кафедрі Художньої кераміки, 

Гордієнка В., по кафедрі Академічного живопису, 

Крохмалюка О., по кафедрі Академічного живопису. 

 

Кандидатури на присвоєння вчених звань: «приват-професора», «приват-

доцента» погодили для таємного голосування. 

Обрали лічильну комісію у складі: Нікітенка К., Шиміна А., Замойської М. 

(одноголосно).  

 Ухвалили: 

Рекомендувати на присвоєння звання «приват-професора» по кафедрі 

Художньої кераміки Боднарчука В.Д., враховуючи рекомендацію кафедри, 

Вченої ради факультету ДПМ та результати таємного голосування ВР («за» — 

40, «проти» — 2, «недійсних бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на присвоєння звання «приват-професора» по кафедрі 

Академічного живопису Шиміна Я.В., враховуючи рекомендацію кафедри, 

Вченої ради факультету ОМІР та результати таємного голосування («за» — 39, 

«проти» — 2, «недійсних бюлетенів» — 1). 

Ухвалили: 
Рекомендувати на присвоєння звання «приват-професора» по кафедрі 

Художнього скла Янковського О., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої 

ради факультету ДПМ та результати таємного голосування («за» — 41, 

«проти» — немає, «недійсних бюлетенів» — 1). 

Ухвалили: 
Рекомендувати на присвоєння звання «приват-доцента» по кафедрі 

Художнього дерева Іванишина В.П., враховуючи рекомендацію кафедри, 

Вченої ради факультету ДПМ та результати таємного голосування («за» — 41, 

«проти» — 1, «недійсних бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 
Рекомендувати на присвоєння звання «приват-доцента» по кафедрі Художньої 

кераміки Ходу І.М., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради 

факультету ДПМ та результати таємного голосування («за» — 40, «проти» — 

немає, «недійсних бюлетенів» — 2). 

Ухвалили: 
Рекомендувати на присвоєння вченого звання «приват-доцента» по кафедрі 

Академічного живопису Гордієнка В.К., враховуючи рекомендацію кафедри, 

Вченої ради факультету ОМІР та результати таємного голосування («за» — 42, 

«проти» — немає, «недійсних бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на присвоєння вченого звання «приват-доцента» по кафедрі 

Академічного живопису Крохмалюка О.П., враховуючи рекомендацію 

кафедри, Вченої ради факультету ОМІР та результати таємного голосування 

(«за» — 42, «проти» — немає, «недійсних бюлетенів» — немає). 

 

 



IV. РІЗНЕ. 

4.1. СЛУХАЛИ:  

Про обрання голови Вченої ради ЛНАМ.  

 

Одрехівський В., - зачитав заяву Бокотея А., голови Вченої ради ЛНАМ, про 

складання повноважень - голови Вченої ради ЛНАМ. 

 

Виступили: 

Маркович К., голова профкому ЛНАМ, запропонував відкласти голосування, 

оскільки колектив не був попереджений завчасно. 

Стельмащук Г., зав. кафедри ІТМ, запропонувала висловити подяку Бокотею 

Андрію Андрійовичу за багаторічну роботу в колективі Вченої ради. 

Одрехівський В. - запропонував обрати кандидатури на голову Вченої ради 

ЛНАМ. 

Запропоновано дві кандидатури на обрання голови Вченої ради ЛНАМ: 

Одрехівського В., ректора, професора та Голубця О., зав. кафедри ХК, 

професора (взяв самовідвід). Одрехівський В. запропонував провести обрання 

голови ВР, згідно Положення про ВР ЛНАМ, шляхом таємного голосування.  

 

Результати голосування: «за» — одноголосно, «проти» — немає, 

«утрималися» — немає. 

Ухвалили:  
На підставі поданої заяви голови Вченої ради ЛНАМ, проф. Бокотея А. про 

складання повноважень голови, пропозицій членів Вченої ради та результату 

таємного голосування, рекомендувати обрати головою Вченої ради ЛНАМ 

ректора, професора Одрехівського Володимира .Васильовича. 

 

4.2. СЛУХАЛИ: 

 

Інформацію головного бухгалтера ЛНАМ. 

Углик Н., - зачитала інформацію про надходження та використання коштів 

спеціального фонду бюджету ЛНАМ. Відповідний документ додається. 

Фіголь О., зав. кафедри рисунку ЛНАМ, уточнив чи є різниця у нарахуванні 

коштів в порівнянні з іншими бюджетними навчальними закладами. 

Углик Н. - норма закону постановляє, що зарахування коштів кругом однакові. 

ЛНАМ платить все в повному обсязі згідно норми закону. 

Шафран Р., - зачитала інформацію про присвоєння Президентських стипендій і 

прізвища студентів-стипендіатів. Накази і виплати по бухгалтерії додаються. 

Студницький Р., декан факультету Дизайн, запитав про виплату 

Президентської стипендії студентці Жижій і про проблеми з нею. 

Шафран Р., - дала роз’яснення по стипендіях, згідно норм Закону. Наголосила, 

що декан Студницький Р. є в стипендіальній комісії і володіє інформацією з 

цього питання. 

 

 

 



 

4.3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію кафедри ІТМ про відкриття спеціалізації 

«Мистецтвознавство» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація». 

Шмагало Р., декан факультету ІТМ, професор, обґрунтував переваги відкриття 

даної спеціалізації. Свій виступ підкріпив Протоколом засідання кафедри ІТМ 

№ 6 від 24.10.2016 р. (додається). 

Ухвалили:  

Підтримати ухвалу кафедри ІТМ про відкриття спеціалізації 

«Мистецтвознавство» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація». 

Результати голосування: «за» - 41, «проти» - нема, «утрималися» - 1. 

 

4.4. СЛУХАЛИ: 

Яціва Р., - про рекомендацію до друку тексту книжки професора Бадяка В.П. 

«У час відлиги. Львівська національна академія мистецтв. 1953-1964 рр.». 

Частина друга. 

Ухвалили:  
Рекомендувати запропонований текст до друку. 

Результати голосування: «за» — одноголосно.  

Яціва Р., - про рекомендацію до друку тексту книги науково-дослідного 

сектору ЛНАМ «Освіта. Наука. Творчість. Презентації 2011-2015 рр.». 

Ухвалили:  
Рекомендувати запропонований текст до друку. 

Результати голосування: «за» — одноголосно.  

 

 

 


