
ПРОТОКОЛ № 15 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 22 червня 2017 р. 

Присутні: 35 з 43 членів Вченої ради. 

 

Порядок денний: 

 

1. Освітній процес ЛНАМ у 2017-2018 н.р. 

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи ЛНАМ Шафран Р.С. 

 

2. Підсумки захистів дипломних робіт за ОКР «Бакалавр» 

Доповідають:  голови ДЕК Стасенко В., Прусак В., декани ф-тів 

 

3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ. 

Доповідає секретар вченої ради ЛНАМ  Тканко З.О. 

 

4. Різне. 
 

Одрехівський В.В. привітав доктора мистецтвознавства, професора 

Стельмащук Г.Г. із обранням у дійсні члени/академіки Національної академії 

мистецтв України та доктора мистецтвознавства, професора Голубця О.М. із 

обранням у члени-кореспонденти Національної академії мистецтв України. 

Одрехівський В.В. представив головного бухгалтера ЛНАМ Шукатко 

Наталію Йосифівну. 

 

Одрехівський В.В., оголосив порядок денний. 

 
І. СЛУХАЛИ: 

Освітній процес ЛНАМ у 2017-2018 н.р. 
 

Шафран Р.С., проректор з науково-педагогічної роботи ЛНАМ, 

наголосила, що даний графік навчального процесу ЛНАМ був розісланий по 

всіх підрозділах. Графік освітнього процесу, педагогічне навантаження за 

процедурою повинні бути затверджені Вченою радою ЛНАМ. 

 

         Голосування: «за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 
1. Норми розрахунку педагогічного навантаження на 2017-2018н.р.: 

             професор, доктор       400-450 год; 

             доцент                         450-500 год; 

             ст. викладач                500-550 год; 

             викладач, асистент     550-600 год. 

2. Встановити педагогічне навантаження для завідувачів кафедр на 10% 

менше від мінімального навантаження науково-педагогічних 

працівників відповідної посади; проректорам і деканам – не більше 0,5 

ставки за сумісництвом. 

http://lnam.edu.ua/uk/faculty/art-history/theory/teachers/vikladach-kafedri/stelmaschuk-g-g.html


3. У випадку виробничої необхідності допускається встановлення 

навчального навантаження до 1,25 ставки. 

4. Голові та членам навчально-методичнорї ради ЛНАМ, голові 

Спеціалізованої ради встановити навантаження на 50 годин менше від 

норми. 

5. Затвердити кількість студентів у навчально-творчих майстернях – не 

менше 5 осіб; для розрахунку педагогічного навантаження зі 

спеціальних дисциплін кафедр факультетів Дизайн, ОМІР, ДПМ 

наповнення груп мінімальну кількість студентів у підгрупі 5 осіб, 

максимальну кількість студентів у підгрупі – 11 осіб. 

6. Встановити кількість аудиторних годин навчального навантаження 

керівників практик у такому обсязі: 

               переддипломна              30 год; 

               педагогічна                    30 год; 

               усі інші види практик    36 год. 

7. За ОР «бакалавр» дисципліну «Фізичне виховання» запровадити у 

формі загальнооздоровчих секцій із зафіксованим розкладом у вільний 

від основних занять час. Форма контролю – залік (2, 4, 6, 7) семестр. 

8. Затвердити навчальні плани на 2017-2018н.р.; освітньо-професійні 

програми. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Підсумки захистів дипломних робіт за ОКР «Бакалавр». 

У зв’язку з відсутністю Прусака В.Ф. (голова ДЕК, ф-тет Дизайн), 

Стасенка В.В. (голова ДЕК, ф-тет ДПМ, ОМіР), які перебувають на захистах в 

інших навчальних закладах, зачитали їхні зауваження: звернути увагу на 

вдосконалення написання пояснювальних записок до дипломів. 

Висловили подяку головам ДЕК п. Прусаку В.Ф. та п. Стасенко В.В. 

IІІ. СЛУХАЛИ:  

Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ. 

 

Тканко З.О., секретар Вченої ради ЛНАМ, прозвітувала про роботу 

Вченої ради ЛНАМ за 2016-2017н.р. Зазначивши, що проведено 15 засідань ВР, 

відповідно до плану роботи, не рідше одного разу на місяць; за рішенням 

голови ВР відбулись позачергові засідання (4). Піднімалися актуальні питання 

навчального процесу, науково-творчої, фінансової діяльності, питання роботи 

окремих підрозділів, атестаційні, конкурсні справи тощо. Навчальний рік 

відзначився святкуванням 70-го ювілею ЛНАМ і 140-річчя мистецької школи. 

Окрема ВР була приурочена нагородженню працівників ЛНАМ (згідно наказу 

ректора, Пр. №4 від 24.11.2016 р.). Прийнятв ухвали здебільшого були 

виконані. 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ. 

 

Медвідь Л., про потребу написання листа від ЛНАМ до Міністерства з 

пропозиціями внесення спрощень під час процедури отримання почесних звань. 



Запропонував провести спеціальне засідання щодо обговорення даного 

питання. 

Одрехівський В.В., зазначив, що дане питання віднімалося на рівні 

Міністерства. 

 

ІV. Різне.  

4.1. Стипендії Верховної ради і Президента України. 

Шафран Р.С., зазначила, що на Академію виділено 5 іменних стипендій: 

2 стипендії Президента України, 3 стипендії Верховної Ради України. 

Згідно рішення стипендіальної комісії 3 стипендії Верховної Ради 

України нададуться ф-там ІТМ, ДПМ, ОМіР; 2 стипендії Президента України – 

ОМіР і ІТМ. 

Голосування: «за» – 28 

                       «проти» – 1 

                       «утрималися» – нема 

УХВАЛИЛИ: погодити призначення іменних стипендій. 

 

4.2. Зміни до порядку формування рейтингу. 

Шумський І.П., озвучив запропоновані (попередньо розіслані по 

підрозділах) зміни до порядку формування рейтингу. Дана пропозиція 

прорахунку згідно вимог законодавства узгоджена з представниками 

студентського самоврядування. 

Шмагало Р.Т., запропонував докладніше обговорити деякі моменти, а 

саме: термін і місце зберігання даної документації; чи студент юридично має 

право прораховувати бали. 

Гранкіна В., даний прорядок прорахунку можна брати за основу, але в 

подальшому він буде доопрацьовуватися. 

Голосування: «за» – більшість 

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до порядку формування рейтингу з 

врахуванням пропозицій від Шмагала Р.Т. 

 

4.3. Про призначення кандидатур для отримання стипендії 

Президента України (аспіранти). 

Яців Р.М., запропонував кандидатури аспірантів ІІ –го року навчання для 

призначення стипендії Президента України: Кусько К., Халявка А. 

Голосування: «за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердити кандидатури аспірантів ІІ-го року навчання 

Кусько К., Халявка А. для отримання стипендії Президента України. 

 

4.4. Яців Р.М., про перезатвердження теми кандидатської дисертації 

здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Трохим Л.Ю., 

згідно протоколу засідання кафедри історії і теорії мистецтва № 21 від 

12.06.2017р. 

Голосування: «за» — одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: затвердити внесені зміни у тему кандидатської дисертації 

здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Трохим Л.Ю. 



«Творчість Мирона Яціва у контексті львівської графіки: жанрово-тематичний 

діапазон, стильові особливості». 

 

4.5. Яців Р.М., зачитав лист з Управління культури Львівської міської 

ради (№2703-вих-321 від 06.06.2017р.) щодо порушення питання про 

реорганізацію Монументу бойової слави, що знаходиться у Львові, вул. 

Стрийська, на підставі Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (ницистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки». 

Медвідь Л.М., запропонував провести додаткові обговорення щодо 

даного листа. 

Підняття питання про знесення даної споруди може призвести до 

негативної політичної реакції в суспільстві. Одноосібно Академія не може 

брати на себе відповідальність за вирішення даного питання. Це повинно бути 

колегіальне рішення всіх головних керівників відповідних структур Львівщини. 

Бесага М., зазначив, що згідно європейського досвіду подібні пам’ятники 

не зносять, а модернізують (підземні музеї, пям’ятна таблиця). 

 

УХВАЛИЛИ: пропрацювати дане питання і винести колегіальне рішення 

для оприлюднення. 

 

4.6. Обговорення доповнень до Положення про запобігання 

порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної 

доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі 

учасників освітнього процесу ЛНАМ. 
 

Яців Р.М., озвучив пропозиції які подав Косів В. (додаються до 

протоколу додатком), зазначивши, що Положення ще потребує обговорення і 

уточнення, зокрема фінансова сторона. 

Косів В., висловив думку, що дане Положення є вкрайважливим для 

освітнього процесу. Серед науковців плагіат є недопустимим, оскільки 

втрачається суть дослідження, які «ніби то» рбить автор. 

 

УХВАЛИЛИ: доопрацювати і внести технологічні питання; перенести на 

обговорення і затвердження Вченою радою у вересні. 

 

Одрехівський В.В., зачитав звернення від Голови Профкому ЛНАМ 

Марковича К. У зверненні йдеться про залучення консультатнтів (не з числа 

працівників Академії) з різних питань, для проведення незалежного аудиту за 

2014-2016 рр. господарсько-фінансової діяльності у ЛНАМ. 

Згідно подання до Державної аудиторської служби України 4 квітня 

2017р. ЛНАМ включать до ревізійного списку. 

 

УХВАЛИЛИ: керівники підрозділів повинні повідомити своїх підлеглих 

про дане рішення незалежної служби аудиту. 

 

 



4.7. Внесення змін до Положення про порядок обліку та реалізації 
дипломних та курсових робіт студентів ЛНАМ.

Новачинський Ю., озвучив запропоновані зміни до Положення.
Марковим К., уточнив стосовно дипломних робіт, які виконувалися як 

подарунок.
Новачинський Ю., робота, яка виготовлена як «подарунок» є важливою 

для іміджу Академії, але в такому випадку повинна бути укладена письмова 
угода між студентом і об’єктом де виконується дана дипломна робота.

Янко Т., вніс пропозицію провести нараду, для вирішення неузгоджених 
питань стосовно даного Положення.

УХВАЛИЛИ: відкласти обговорення даного Положення до наступного 
засідання.

ЗО червня о 14.00 год відбудеться вручення дипломів для магістрів на 
площі перед головним корпусом.

Голова Вченої ради

3. О. Тканко


