
П Р О Т О К О Л    №5

засідання Ради  факультету дизайну від 4 жовтня 2016 р.

Присутні: Декан факультету Студницький Р.О.; 
викладач кафедри ДІ Братівник П.В.;

зав.кафедри Нагірний П.Ю..;
викладач каф-ри ГД Царик  М.З.; 

докторант Косів В.М.;
зав.кафедри ДК Коровицький О.О.;
заст. голови студ. ради факультету 

дизайну   Шиліна Анна  

П о р я д о к   д е н н и й:

1. Організація виставки  до святкування 70-літнього ювілею   ЛНАМ.
2. Подання кандидатур з  числа працівників ЛНАМ   до  складу  Вченої 

ради ЛНАМ.
2.   Різне.

1. Слухали декана  Студницького Р.О. Шановні колеги,  від  оргкомітету 
надійшла пропозиція розмістити  виставку  в галереї  Національного музею 
на другому поверсі  у лівому крилі. Є складений список викладачів, чиї 
роботи  планується виставити , а саме:

- Хорошко О., Москалюк В.  — кафедра ДІ;
- Ярич С.. Безпальків М.  — кафедра  ДК;
- Андрущенко О., Лебідь-Коровай Л., Мотика М., Новоженець Г., 

Пікулицький Б. — кафедра ГД.
Завтра засідання оргкомітету , я хочу знати  вашу думку.  
Коровицький О.О.: На мій погляд запропонована частина галереї в  
Найіональному музеї нам не  зовсім підходить . Дуже мало місця . Готові 
моделі  ми можемо  презентувати  тільки на манекенах, або зробити 
фотовиставку. 17 листопада  наша кафедра робить  показ моделей в 
приміщенні актового залу.
Косів  В.М.: Вважаю, що нам потрібна галерея  повністю, а не  її частина.  
Все має бути виставлено в одному модулі.
Нагірний П.Ю.:  Це є не природній простір для дизайну. Нам треба робити 
візуалізацію, все сформувати. Викладачі можуть не погодитись. Але в нас 
є ідея — зробити  презентацію  кафедри і запросити всіх бажаючих.
Студницький Р.О.:  Погоджуємось із списком викладачів які будуть 
приймати участь  у виставці за винятком  Шимчука  М..



2. Слухали декана факультету Студницького Р.О. про подання 
кандидатур з  числа працівників ЛНАМ   до  складу  Вченої ради ЛНАМ: 

Шановні колеги, надійшла пропозиція  щодо висунення кандидатур до  
складу Вченої ради ЛНАМ. Треба обрати 4-ох представників з  числа  
працівників  ЛНАМ за поданням структурних підрозділів у яких вони 
працюють. Пропоную подати кандидатури:

- від  докторантури  та аспірантури кандидатуру   Косіва Василя 
Михайловича;

- від відділу міжнародних зв’язків кандидатуру  Бесаги Мар’яна  
Ярославовича;

- кандидатуру  Терендій  Ольги Миколаївни, працівника  галереї ЛНАМ;
- кандидатуру  Замойської Мирослави Іванівни,  завідувача  музею 

ЛНАМ.

Результати голосування:
«ЗА» — 6
«ПРОТИ» — немає
«УТРИМАЛИСЬ» — 1

3. В різному  декан факультету Студницький Р.О.  повідомив членів   Ради
факультету про прецедент , який стався із студентами  ЛНАМ, а саме, двом 
студентам  Академії  не була виплачена стипендія  Президента України.

Декан наголосив на тому , що не можна  лишати цю ситуацію без уваги. 
Необхідно вияснити на підставі  чого  студентам  було відмінено стипендію 
за 2016 р . і призначена  стипендія  Президента  України  за 2014 р.; хто буде 
нести за це відповідальність і за чий рахунок  буде виплачуватись  стипендія. 
Інформація  обов’язково має бути публічною. 

Ухвалили:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити список  викладачів, що прийматимуть участь у виставці.
3. Подати свої пропозиції щодо місця презентації виставки.
4. Рекомендувати наступних  працівників  ЛНАМ до складу  Вченої ради 

ЛНАМ:
- від  докторантури  та аспірантури кандидатуру   Косіва Василя 

Михайловича;
- від відділу міжнародних зв’язків кандидатуру  Бесаги Мар’яна  

Ярославовича;
- кандидатуру  Терендій  Ольги Миколаївни, працівника  галереї ЛНАМ;
- кандидатуру  Замойської Мирослави Іванівни,  завідувача  музею 

ЛНАМ.



Результати голосування:
«ЗА» — 6
«ПРОТИ» — немає
4. «УТРИМАЛИСЬ» — 1

Голова Ради факультету Студницький Р.О.

Секретар Хлєбнікова О.В.


