
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 25 травня 2017 р. 

Присутні: 34 з 43 членів Вченої ради. 

 

Порядок денний: 

 

1. Факультет ОМІР: питання кадрової, навчальної і творчої роботи. 

Доповідає декан ф-ту ОМІР Шумський І. 

 

2. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади завідувачів кафедр, 

професорів, доцентів. 

Доповідає учений секретар Тканко З. 

 

3. Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної власності 

та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, 

науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу 

ЛНАМ. 

Доповідає проректор з наукової роботи Яців Р. 

 

4. Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт 

у Львівській національній академії мистецтв. 

Доповідає проректор з наукової роботи Яців Р. 

 

5. Затвердження порядку продовження навчання осіб, які навчалися у 

вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження. 

Доповідає юрисконсульт ЛНАМ Бундз Р. 

 

6. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, 

аспірантів і докторантів ЛНАМ. 

Доповідає юрисконсульт ЛНАМ Бундз Р. 

 

7. Затвердження навчальних планів 2017-2018 н.р. 

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи ЛНАМ Шафран Р. 

 

8. Різне. 

 

Хвилиною мовчання вшанували Отковича Василя та Кищака Степана. 

 

Одрехівський В.В., представив гостей засідання – співголову 

канадського фонду Володимира Кузя п. Віру Маланчій та Богдана Колоса (м. 

Тронто, Канада). 



Пані В. Маланчій висловила подяку Академії за співпрацю з фондом 

Володимира Кузя. 

За відмінне навчання, активну громадську діяльність та успіхи в науково-

творчій роботі п. В. Маланчій вручила сертифікати і грошові премії, а також 

книгу Ю. Куценка «Вершник з України» цьогорічним лауреатам: 

Людмила Смакова (бакалавр, каф-ра менеджмент мистецтва); 

Юлія Пінкевич (магістр, каф-ра художній текстиль); 

Рувім Чекеренда (магістр, каф-ра проектування інтер’єрів); 

Павло Рудаков (магістр, каф-ра монументально-декорвтивної скульптури) 

 

Яців Р.М., висловив подяку п. В. Маланчій та Б. Колосу за позитивну 

стимуляцію молоді, яка на даний час для них є дуже важлива. 

 

Одрехівський В.В., оголосив порядок денний. 

Присутні члени встановили регламент і ухвалили – до 5 хв. 

Голосування: «за» – одноголосно. 
 

І. СЛУХАЛИ: 

Факультет ОМІР: питання кадрової, навчальної і творчої роботи. 
 

Шумський І.П., декан факультету ОМІР, ознайомив присутніх з різними 

аспектами роботи на факультеті. Зазначив, що на 6 кафедрах працює 90 осіб. 

Наголосив, що велика кількість випускників є лауреатами міжнародних 

конкурсів, грандів і не отримують відповідної мотивації щоб продовжувати 

працювати в Академії. Матеріально-технічна база на факультеті майже 

відсутня, також виникають проблеми з фаховим рівнем викладання на 

факультеті (тези доповіді додаються). 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади завідувачів 

кафедр, професорів, доцентів. 

 

Тканко З.О., оголосила кандидатури осіб, що обираються на вакантні 

посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів. Представила атестаційну 

справу претендента на вчене звання доцента У. Щурко і конкурсні справи 

претендентів на обрання на наступний термін. 

Щурко У.В. – на присвоєння вченого звання «доцента» по каф-рі менеджменту 

мистецтва ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Щурко У.В. 

Шульга З.М. – звання «приват-професора» каф-ри художнього текстилю 

ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Шульгу З.М. 

Бірюльов Ю.О. – посаду професора каф-ри дизайну інтер’єрів ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Бірюльова Ю.О. 



Косів В.М.– посаду доцента каф-ри графічного дизайну ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Косіва В.М. 

Пікулицький Б.Р. – посаду доцента каф-ри графічного дизайну ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Пікулицького Б.Р. 

Безпальків М.В. – посаду доцента каф-ри дизайну костюму ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Безпальківа М.В. 

Черняк Ф.А. – посаду професора каф-ри художнього дерева ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Черняка А.Ф. 

Разінкова Л.Б. – посаду доцента каф-ри реставрації творів мистецтва ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Разінкова Л.Б. 

Шимін Я.В. – посаду завідувача каф-ри академічного живопису ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Шиміна Я.В. 

Крохмілюк О.П. – посаду доцента каф-ри академічного живопису ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Крохмалюка О.П. 

Дворник Ю.В. – посаду доцента каф-ри академічного рисунку ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Дворник Ю.В. 

Рибак О.З. – посаду професора каф-ри історії та теорії мистецтва ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Рибак О.З. 

Цимбала Л.І. – посаду доцента каф-ри історії та теорії мистецтва ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Цимбалу Л.І. 

Нікітенко К.В. – посаду завідувача каф-ри менеджменту мистецтва ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Нікітенка К.В. 

Райтер Р.І. – посаду доцента каф-ри фізичного виховання ЛНАМ. 

Пропозиція: внести до списку для таємного голосування Райтера Р.І. 

Кандидатури щодо обрання на вакантні посади завідувачів кафедр, 

професорів, доцентів погодили для таємного голосування. 

Обрано лічильну комісію для таємного голосування у складі: Андрусіва 

С.М., Марковича К.П., Новачинського Ю.М. (одноголосно). 

Маркович К.П., голова лічильної комісії, зачитав протокол №1, де його 

обрано головою лічильної комісії. К. Маркович оголосив підсумок голосування. 

Ухвалили: 

Рекомендувати на присвоєння вченого звання доцента по кафедрі менеджменту 

мистецтва ЛНАМ Щурко У.В., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої 

ради ЛНАМ та результати таємного голосування («за» — 32, «проти» — 

немає, «недійсних бюлетенів» — 1). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на присвоєння звання «приват-професор» по кафедрі 

художнього текстилю ЛНАМ Шульгу З.М., враховуючи рекомендацію 

кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування («за» — 32, 

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

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду професора кафедри дизайну інтер’єрів ЛНАМ 

Бірюльова Ю.О., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 

результати таємного голосування («за» — 29, «проти» — 5, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 



Рекомендувати на посаду доцента кафедри графічного дизайну ЛНАМ Косіва 

В.М., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати 

таємного голосування («за» — 33, «проти» — немає, «недійсних бюлетенів» 

— немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду доцента кафедри графічного дизайну ЛНАМ 

Пікулицького Б.Р., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 

результати таємного голосування («за» — 33, «проти» — немає, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду доцента кафедри дизайну костюму ЛНАМ 

Безпальківа М.В. враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 

результати таємного голосування («за» — 33, «проти» — немає, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду професора кафедри художнього дерева ЛНАМ 

Черняка Ф.А., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 

результати таємного голосування («за» — 34, «проти» — немає, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду доцента кафедри реставрації творів мистецтва ЛНАМ 

Разінкову Л.Б., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 

результати таємного голосування («за» — 32, «проти» — немає, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду завідувача кафедри академічного живопису ЛНАМ 

Шиміна Я.В., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 

результати таємного голосування («за» — 31, «проти» — 2, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду доцента кафедри академічного живопису ЛНАМ 

Крохмалюка О.П., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 

результати таємного голосування («за» — 34, «проти» — немає, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду доцента кафедри академічного рисунку ЛНАМ 

Дворник Ю.В., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 

результати таємного голосування («за» — 34, «проти» — немає, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду професора кафедри історії та теорії мистецтва ЛНАМ 

Рибак О.З., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 

результати таємного голосування («за» — 33, «проти» — немає, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду доцента кафедри історії та теорії мистецтва ЛНАМ 

Цимбалу Л.І., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 



результати таємного голосування («за» — 32, «проти» — 1, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду завідувача кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ 

Нікітенка К.В., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та 

результати таємного голосування («за» — 32, «проти» — немає, «недійсних 

бюлетенів» — немає). 

Ухвалили: 

Рекомендувати на посаду доцента кафедри фізичного виховання ЛНАМ Райтер 

Р.І., враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати 

таємного голосування («за» — 34, «проти» — немає, «недійсних бюлетенів» 

— немає). 

 

IІІ. СЛУХАЛИ:  

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., зазначив, що кожний навчальний заклад має своє 

формулювання даного Положення. До Положення внесені уточнення від 

Войнаровського А.Ф.(доц. каф-ри соціально-гуманітарних наук). Методична 

комісія врахувала пропозиції щодо даного Положення. 

Студницький Р.О., виступив по роз’ясненню щодо співвідношення 

допуску літературних джерел при написанні роботи на ОКР «магістр». 

Яців Р.М., Програма «Плагіат» розроблена для визначенння у 

відсотковому співвідношенні цитованості використаних джерел при написанні 

наукової роботи. Науковий керівник повинен слідкувати за цими моментами. 

Медвідь Л.М., запропонував вдосконалити процедуру написання 

магістерської роботи. 

Студницький Р.О., зауважив, що дане програмне забезпечення потрібне 

для нашого навчального закладу при виявленні плагіату. 

 

УХВАЛИЛИ: на наступному засіданні Вченої ради винести дане 

Положення з доповненнями для обговорення та затвердження. 

 

IV. СЛУХАЛИ:  

Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових 

робіт у Львівській національній академії мистецтв. 

 

Яців Р.М., обґрунтував важливість даного Положення. Озвучив 

пропозицію від Студентської ради щодо Положення. 

Одрехівський В.В., зауважив, що згідно закону України Про вищу освіту 

всі дипломні та курсові роботи є власністю навчального закладу (ЛНАМ), який 

надає освітні послуги. Реалізація дипломних та курсових робіт – ініціатива 

Академії. Фонди кафедр та музею навчального закладу потрібно постійно 

оновлювати. 



Маркович К.В., комісія, яка оцінює дані роботи повинна враховувати 

всю специфіку виконання завдання. 

Одрехівський В.В., висловив прпозицію: кращі роботи передавати в 

музей ЛНАМ; добрі – у фонд кафедр; інші – на продаж, і, перш за все, для 

авторів-виконавців. Комісія кафедри рекомендує курсовіі творчі роботи у музей 

Академії, фонди кафедр, і на продаж. 

Голосування: «за» – 32 

                         «проти» – немає 

                         «утрималися» – 2 

УХВАЛИЛИ: прийняти в цілому Положення про порядок обліку та 

реалізацію дипломних та курсових робіт у ЛНАМ. 

 

V. СЛУХАЛИ:  

Затвердження порядку продовження навчання осіб, які навчалися у 

вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження. 

 

Бундз Р.О., згідно наказу Міністерства освіти дане провадження, 

повинно бути прийнятим на Вченій раді навчального закладу (згідно 

процедури). 

Студницький Р.О., уточнив, чи особа, яка не має ЄДБО може поступати 

до ЛНАМ. 

Бундз Р.О., зазначив, що в такому випадку ЛНАМ повинна звернутися до 

Міністерства з даним питанням, обґрунтувавши це зверненням студента, а 

також внесенням відповідної поправки до даного Порядку. 

Голосування: «за» – 32 

                         «проти» – немає 

                         «утрималися» – 2 

УХВАЛИЛИ: затвердити Порядок продовження навчання осіб, які 

навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження. 

 

VІ. СЛУХАЛИ:  

Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення 

студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ. 

 

Бундз Р.О., зазначив, що зауваження та пропозиції щодо даного 

Положення – враховані. Згідно Постанови ми повинні чітко виконувати 

прорахунок нарахування стипендій. 

Голосування: «за» – 31 

                         «проти» – 2 

                         «утрималися» – 1 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до Положення про стипендіальне 

забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ. 

 



7.1. Обговорення ціни за навчання на ф-ті Історії та теорії мистецтва. 
Голосування: «за» -  31

«проти» -  1 
«утрималися» — 2

УХВАЛИЛИ: залишити незмінну вартість навчання (минулорічну) на ф- 
ті Історії та теорії мистецтва.

7.2. Нагірний П., представив для затвердження взірці документів про
вищу освіту державного зразка.

Голосування: «за» — одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити взірці документів про вищу освіту державного 

зразка (дипломи, додатки, академічна довідка).

VII. РІЗНЕ.

Голова Вченої ради В. В. Одрехівський

3. О. Тканко


