
ПРОТОКОЛ № 12 
засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 
від 24 березня 2017 р. 

Присутні: 35 з 43 членів Вченої ради. 
 
Порядок денний: 
 
1. Започаткування ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітнім 
рівнем магістр Косівського інституту прикладного та декоративного 
мистецтва Львівської національної академії мистецтв. 

доповідає директор Косівського інституту Юрчишин Г. 
 

2. Питання творчості у навчальному процесі Академії. 
доповідає проректор з наукової роботи Яців Р. 

 
3. Внесення змін до Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії у ЛНАМ. 
доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р. 

 
4. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників ЛНАМ. 
доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р. 

 
5. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного 

замовлення у ЛНАМ. 
доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р. 

 
6. Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які 

надаються Львівською національною академією мистецтв (повторно). 
доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р. 

 
7. Положення про вибіркові дисципліни у ЛНАМ. 

доповідає завідувач кафедри текстилю Печенюк Т. 
 

8. Положення про здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії. 
доповідає завідувач аспірантури Хорунжа Г. 

 
9. Положення про робочі та дорадчі органи ЛНАМ. 

доповідає юрисконсульт ЛНАМ Бундз Р. 
 

10. Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів. 

доповідає юрисконсульт ЛНАМ Бундз Р. 
 
 



11. Затвердження переліку спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій. 
доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р. 

 
12. Затвердження взірців документів про вищу освіту (науковий ступінь) 

державного зразка та додатків до них, академічні довідки. 
доповідає завідувач кафедри графічного дизайну Нагірний П. 

13. Різне.  
 
Одрехівський В., голова Вченої ради, відкрив засідання та оголосив 

порядок денний. 
Ректор Академії урочисто вручив подяки і грамоти студентам з кафедри 

Дизайну костюму, які брали участь колекціями костюма у осінньо-зимовому 
сезоні III Lubelsko-Lwowskiego Festiwalu mody i Sztuki “LLfashion art” (25. 
11.2016 р.). Студенти-випускники – Х. Жмінковська, М. Зятик, В. Зінчук, О. 
Крокош, Л. Приймак, Х. Коник, К.Гошко (Лисьо). Керівники колекцій – О. 
Коровицький, З. Тканко, С. Ярич, О. Миронович, О. Тканко. 

 
Присутні члени встановили регламент виступів – до 5 хв. 
Голосування: «за» – одноголосно. 
 
І. СЛУХАЛИ: 
Започаткування ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
освітнім рівнем магістр Косівського інституту прикладного та 
декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. 

 
Юрчишин Г., обгрунтувавши важливість даної спеціальності за освітнім 

рівнем «Магістр» для Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва 
ЛНАМ, зазначила, що повний пакет документів відповідає нормам, які встановлені 
МОНУ. Озвучила основні моменти з впровадження даних змін, підкресливши, що 
акцент ставитиметься на декоративно-ужиткове мистецтво.  

Висловила подяку Кравченку Я. і Василику Р., які входили до складу комісії з 
підготовки даної документації. 

Василик Р., виступив на підтримку впровадження ліцензування освітньої 
діяльності за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» за освітнім рівнем «магістр», оскільки відбулися ґрунтовні зміни у вузі. 

Голубець О., зауважив, що наші два навчальні заклади мають окреме 
фінансування (тобто дві бухгалтерії) і як це вплине на співпрацю в майбутньому. 

Юрчишин Г., уточнила, що їхній навчальний заклад претендує на 90 кредитів 
за рівнем «магістр», а щодо наявності педагогів з вченим званням «професор КІПДМ 
ЛНАМ», у Міністерстві питання погоджено.  

Одрехівський В., ШафранР., висловили підтримку щодо цього ліцензування. 
 
Голосування: «за» - одноголосно. 
УХВАЛИЛИ: затвердити започаткування ліцензування освітньої 

діяльності за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 



мистецтво, реставрація» за освітнім рівнем «магістр» Косівського інституту 
прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії 
мистецтв. 

 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Питання творчості у навчальному процесі Академії. 

 
Яців Р., озвучив перспективи і завдання навчання творчості у 

навчальному процесі ЛНАМ. Зазначив, що питання творчості фігурує не лише в 
навчальних планах, а й у позалекційний час. Кожний факультет вибудований 
так, що має чималий творчий потенціал. Зауважив, що творчі механізми не 
доситньо реалізуються, оскільки бракує локацій, які повинні бути в рамках 
факультету. Запропонував активніше використовувати творчий простір, де 
могли б сконцентруватися відповідні творчі події. Зініціював підготувати та 
провести робочий семінар для обговорення даних питань. 

Голубець О., підтримавши виступ Яціва Р., висловив думку, що 
проблема творчості є досить важливою, оскільки творчість це фундамент 
нашого існування, як творчої інституції. Запропонував питання творчості 
винести на окреме обговорення Вченою радою. 

Одрехівський В., питання творчості у навчальному процесі дуже 
важливе, а тому рухи в цьому напрямі відбуваються на кожній кафедрі. 
Помітними є зміни в позитивному напрямі. В основі нашої Академії є 
професійна школа, тому ми чітко і фахово повинні відноситися до даної 
ситуації. 

 
Голосування: «за» - одноголосно. 
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома, питання творчості 

висвітлити ґрунтовніше на наступних засіданнях Вченої ради. 
 
Одрехівський В., висловив подяку за роботу науково-методичній раді, 

яка пропрацювала низку документів, в т. ч. Положень на затвердження ВР.  
 
IІІ. СЛУХАЛИ:  
Внесення змін до Положення про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії у ЛНАМ. 
 
Шафран Р., зазначила, що дане Положення складається з розділів і 

підпунктів, затверджене Вченою радою (Протокол №6 від 12.02 2015р.). 
Оскільки ввелися певні зміни, зокрема, довідки підприємств, установ і 
організацій про дозвіл на використання їх матеріалів при підготовці дипломної 
роботи за наявності, то згідно процедури Міністерства освіти, це потрібно 
знову винести на затвердження Вченої ради. 

 



Голосування: «за» – одноголосно 
УХВАЛИЛИ: затвердити внесені зміни до Положення про порядок 
створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЛНАМ. 
 
IV. СЛУХАЛИ:  
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 
працівників ЛНАМ. 
 
Шафран Р., зазначила, що Положення проговорене на засіданнях 

методичної комісії з врахуванням зауважень і побажань. Дане Положення 
складається із загальних положень, основної частини та 2-ох додатків. 

 
Голосування: «за» – одноголосно 
УХВАЛИЛИ: у звязку з тим, що не всі мали змогу ознайомитися з 

Положенням, обговорення і затвердження переноситься на наступну Вчену 
раду. 
 

V. СЛУХАЛИ:  
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного 
замовлення у ЛНАМ. 
 
Студницький Р., запропонував робити розсилку вакантних місць по 

деканатах. 
Бундз Р., виступив на підтримку даного Положення. 
Шафран Р., зауважила, що внутрішня документація академії повинна 

бути на поготові для затвердження або внесення змін. 
Одрехівський В., поставив дане Положення на голосування. 
 
Голосування: «за» – 33, «проти» – нема, «утрималися» – 2. 
УХВАЛИЛИ: прийняти Положення про переведення студентів на 
вакантні місця державного замовлення у ЛНАМ. 

 
VІ. СЛУХАЛИ:  
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, 

які надаються Львівською національною академією мистецтв (повторно). 
 
Шафран Р., зазначивши, що дане Положення було ухвалено Вченою 

радою 16.07.2015 р., відповідає чинному законодавству. 
Одрехівський В., зауважив, що Положення є важливим і потребує 

затвердження. Відповідно до розпорядження не було подано жодних 
пропозицій від підрозділів. 

Мартинюк С., запропонував доповнення до п. 3.2., а саме: додати 
науково-творчу діяльність. 

Одрехівський В., наголосив, що студент повинен заключати угоду про 
роботу, яка робиться на об’єкті. 

Бундз Р., запропонував проголосувати за дане Положення у новій 
редакції. 



Голосування: «за» – одноголосно. 
УХВАЛИЛИ: затвердити у новій редакції Положення про порядок 
надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською 
національною академією мистецтв. 
 
VІІ. СЛУХАЛИ:  
Положення про вибіркові дисципліни у ЛНАМ. 
 
Печенюк Т., озвучила суть та основні принципи Положення, зазначивши, 

що документ є важкий для опрацювання і дуже серйозний. Для впровадження 
даного Положення потрібно зробити додаткові напрацювання всім підрозділам. 
Зокрема, розробити каталог вибіркових дисциплін. Завідувачі кафедр повинні 
бути зацікавлені в наповненні даного каталогу, оскільки він буде один з 
вирішальних важелів для студента. 

Методична рада розробила план-проект пропозицій для всіх факультетів. 
Якубяк М., уточнив, чи матиме право студент, крім закладеної в 

навчальному плані іноземної мови, вибрати ще одну, як вибіркову. 
Печенюк Т., так, студент матиме таку можливість. 
Голубець О., уточнив, що робити у випадку, якщо не буде набрана група 

за таким принципом. Це може дати збій під час нарахування кредитів. 
Печенюк Т., існують внутрішньокафедральні дисципліни по 3 кредити. 

 
Голосування: «за» – 34, «проти» – нема, «утрималися» – 1. 
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про вибіркові дисципліни у ЛНАМ. 
 
VІІІ. СЛУХАЛИ:  
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

«доктора філософії» та «доктора наук» у Львівській національній академії 
мистецтв. 

 
Хорунжа Г., зачитала основний зміст даного Положення, зауваживши що 

наукова складова не ліцензується. 
 
Голосування: «за» – одноголосно. 
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про порядок підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня «доктора філософії» та «доктора наук» у Львівській 
національній академії мистецтв. 

 
IX. СЛУХАЛИ:  
Положення про робочі та дорадчі органи ЛНАМ. 
 
Бундз Р., зачитавши суть даного Положення зазначив, що така 

документація передбачена в системі освіти. 
Пропозиції від Шмагала Р. були враховані. 
 
Голосування: «за» – одноголосно. 
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про робочі та дорадчі органи 



ЛНАМ. 
 
X. СЛУХАЛИ:  
Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових 
договорів. 
 

Бундз Р., зауважив, що дане Положення було затверджене 5.10.2015 р. До 
даного документу поступили пропозиції, які були враховані. 

Щодо кожного пункту до якого були подані зміни, зачитано відповідні 
мотивуючі роз'яснювальні документи. 

Шмагало Р. поцікавився, чи передбачено в Положенні погодження 
кандидатури при прийомі на роботу з завідувачем кафедри і деканом ф-ту. 

Бундз Р., такі погодження-заяви мають рекомендаційний характер. 
Пропоную ввести погодження декана ф-ту і завідувача кафедри з 
рекомендаційною характеристикою щодо прийому нового працівника на 
роботу. 

 
Голосування: «за» – одноголосно. 
УХВАЛИЛИ: затвердили Положення про проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів. 

 
XІ. СЛУХАЛИ:  
Затвердження переліку спеціальностей, спеціалізацій та 
кваліфікацій. 
 
Шафран Р., ознайомила присутніх з деякими змінами та інноваціями 

щодо даного питання. Дані зміни подані в таблиці, з врахуванням всіх норм, які 
затверджені в Міністерстві освіти. Зміни відбулися на всіх факультетах. 

Спеціальність 027 не подана в даній таблиці, оскільки перебуває на 
розгляді в Міністерстві освіти. В разі позитивної відповіді дана спеціальність 
буде додана до таблиці. 

Кравченко Я., формулювання «арт-критик» не досить чітко відповідає 
специфіці нашого вузу. Можливо варто сформулювати як «мистецький 
критик». 

Шафран Р., дана пропозиція була подана кафедрою ІТМ. 
Шмагало Р., попросиа Нікітенка К., надати роз’яснення щодо 

спеціалізації «Фотосправа». 
Нікітенко К., зауважив, що всі ми несемо правову відповідальність щодо 

даних спеціалізацій. Академія не має відповідних можливостей для 
повноцінного викладання студентам цього предмету. Тому варто забрати цей 
предмет для висвітлення абітурєнтам і припинити набір. 




