
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Вченої ради 

Львівської національної академії мистецтв 

від 08 квітня    2016 р. 

Присутні: 33 з 41члена ВР (26 із 31 з правом голосу), голова Наглядової ради - 

Давимука С. А., представник з департаменту Міністерства освіти - Шиманський 

В. М. 

Голова Вченої ради Бокотей А. А. оголосив порядок денний, представив гостей 

і новообраного ректора - Одрехівського Володимира Васильовича. 

Шиманський В.М. – зачитав листа від Міністерства освіти і науки України про 

призначення нового ректора ЛНАМ – Одрехівського В .В. Звернув увагу на те, 

що вибори відбулися, пройшли на належному рівні, з дотриманням усіх 

нормативних вимог. Висловив подяку від Міністерства освіти і науки України 

колишньому ректорові Бокотею А. А. за багатолітню роботу керівника 

навчального закладу. Окрема подяка Шафран Р. С., яка практично протягом 

року виконувала обов»язки ректора академії. 

Оголосив : 

1) Наказ про увільнення в. о. ректора Шафран Р. С. з 7 квітня 2016р. 

2) Наказ про призначення нового ректора Одрехівського В .В від 7 квітня 

2016р.  

Контракт підписано на 5 років. 

Висловив побажання новому ректорові врахувати у своїй діяльності 

напрацювання його попередників, зважити на колег-претендентів, які з ним 

боролися, а також плідної творчої праці, розуміння проблем у художній освіті і 

не зупинятися на досягнутому. 

Одрехівський В.В. – в якості нового ректора ЛНАМ звернувся до присутніх, 

подякував оргкомітетові, усім виборцям і претендентам на посаду ректора. 

Пообіцяв повернутися до всіх піднятих питань в своїй передвиборній кампанії. 

Виступили: 

Медвідь Л. М. - привітав нового ректора з обранням на цю посаду. 

Зазначив, що живемо у важкий час і наша мистецька культура повинна 

витримати. Наголосив, що новий ректор бере на себе велику відповідальність. 

А. Бокотей – користується авторитетом, зробив багато для Академії. 

Новообраний ректор продовжуватимете роботу по реформуванню вузу. Є 

багато причин, що перешкоджають розвитку мистецької школи. Ректор 

зобов»язаний використати усі можливості, вміння, щоб підняти мистецьку 

культуру і освіту так, щоб «нагорі» почули про нашу академію, про зростання 

наших викладацьких кадрів та інші успіхи. Побажав новому ректору успіхів на 

цій ниві. 

Давимука С. А.- привітав нового ректора на посаді. Впевнений, що він творчо, 

натхненно буде продовжувати спадщину своїх попередників. Акумулюватиме 

школу до світових процесів , що відбуваються в економіці, політиці і культурі. 



Василик В. Я. – як найстарший член Вченої ради ЛНАМ привітав нового 

ректора.  ЛНАМ має історію і традиції. Наші студенти і багато педагогів-

художників беруть активну участь у всіх процесах, які відбуваються у країні. 

Побажав, щоб і надалі всі брали активну участь у житті нашої Академії.  

Голубець О. М. – зазначив, що у нас було багато ректорів і їх діяльність має 

бути висвітлена у цей ювілейний рік. Починається нова ера нашої академії. 

Ректору буде легко, коли ми всі на своєму місці допомагатимемо йому. 

Маркович К. П. – привітав з новою віхою у житті ректора і подарував від 

колективу квіти.  

Бокотей А. А. – завершив засідання ВР. 

 

 

Голова Вченої ради     А. Бокотей 

 

 

Учений секретар     З. Тканко  

 


