
ПРОТОКОЛ № 16 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 29 червня 2017 р. 

 

Присутні: 30 з 43 членів Вченої ради. 

 

Одрехівський В.В., оголосив Порядок денний: 

 

1. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, 

аспірантів і докторантів ЛНАМ. 

1.1. Про встановлення ліміту стипендіатів від загальної чисельності 

студентів, які навчаються за державним замовленням на денній 

формі навчання. 

1.2. Добуток ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної 

форми навчання, які навчаються за державним замовленням на 

певному факультеті, курсі за певною спеціальністю станом на перше 

число місяця, наступного за датою засідання семестрового контролю 

округлюється до цілого числа в бік зменшення. 

Доповідає головний бухгалтер ЛНАМ Шукатка Н.Й. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення 

студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ. 

1.1. 

Шукатка Н.Й. Ознайомила присутніх із змістом Розпорядження з 

Міністерства освіти і науки України. Під час попереднього прорахунку відсоток 

стипендіатів встановлений на рівні 43%, з них 6% – стипендіати, які отримують 

підвищену стипендію. 

Студницький Р.О. Уточнення щодо збереження попередньо 

встановленого ліміту у розмірі 43%. 

Шукатка Н.Й. Так, ліміт зберігається попередній. 

Медвідь Л.М. Щодо можливості пропозиції іншого способу для 

прорахунку даного відсотку стипендіатів. 

Шукатка Н.Й. Постанова Кабінету Міністрів чітко визначає даний ліміт. 

 

Голосування: «за» – 29, «проти» – немає, «утрималися» – 1. 

УХВАЛИЛИ: затвердити ліміт стипендіатів у розмірі 43% від загальної 

чисельності студентів, які навчаються за державним замовленням на денній 

формі навчання. 

 

 



1.2. 

Бундз Р.О. Щодо надання роз’яснення про прорахунок стипендії згідно 

формули (округлюється до цілого числа в бік зменшення). 

Шумський І.П. Про механізм прорахунку, якщо у студентів однаковий 

рейтинг. 

Студницький Р.О. Щодо 2%, які залишені для соціальних стипендій. 

Шукатка Н.Й. Згідно Постанови Кабінету міністрів України, 

встановлений ліміт стипендіатів у розмірі 43% від загальної чисельності 

студентів, які навчаються за державним замовленням на денній формі навчання. 

Бундз Р.О. Дана ситуація виноситься на розгляд стипендіальної комісії. 

Також, Академія буде мати змогу (при наявності коштів) допризначити 

додаткову стипендію, попередньо узгодивши із стипендіальною комісією. 

Шмагало Р.Т. Щодо впливу результатів предметів вільного вибору 

(фізичне виховання і т.д.) на нарахування стипендій. 

Кусько Г.Д. Студент повинен відвідувати дисципліни «Фізичне 

виховання» і вільного вибору. У випадку хвороби надається відповідна довідка. 

Шукатка Н.Й. 

Пропозиція. Згідно нового фінансування, прораховувати: добуток ліміту 

стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які 

навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною 

спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою засідання 

семестрового контролю округлюється до цілого числа в бік зменшення; 

у випадку якщо конкретна кількість стипендіатів-відмінників становить 

менше одного, призначається одна академічна стипендія за особливі успіхи у 

навчанні. 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: добуток ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів 

денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному 

факультеті, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, 

наступного за датою засідання семестрового контролю округлюється до цілого 

числа в бік зменшення; у випадку якщо конкретна кількість стипендіатів-

відмінників становить менше одного, призначається одна академічна стипендія 

за особливі успіхи у навчанні. 

 

Кусько Г.Д. Щодо прорахунку додаткових балів згідно запропонованої 

формули (попередньо розіслана інформація по всіх структурних підрозділах).  

Шумський І.П. Даний механізм розроблений для активізації творчої поза 

навчальної (громадської) роботи студента. 

Шеремета Б. Щодо важливості прийняння рішення про метод даного 

прорахунку. 



Голосування: «за» -  одноголосно
У ХВА ЛИ ЛИ: максимально студент може набрати 100 балів за поза 

навчальну роботу. Прорахунок ведеться згідно запропонованої формули.

Ш магало Р.Т. Щодо уточнення даного рейтингу та таблиці індивідуальної 
поза навчальної роботи (у графі «бали» додати приставку «до»; забрати слово 

«дипломних», а «курсові» залишити).
Бундз Р.О. Юридично ми маємо право здійснити дану правку.

Голосування: «за» -  20; «проти» -  5; «утрималися» -  5.
У ХВА ЛИ ЛИ: змінити формулювання у таблиці, додавши до графи 

прорахунку балів слово «до».
Голосування: «за» -  одноголосно.
У ХВА ЛИ ЛИ: змінити формулювання: забрати слово «дипломних».
Голосування: «за» -  19; «проти» -  5; «утрималися» -  6.
У Х ВА ЛИ ЛИ : зменшити нарахування індивідуальної поза навчальної роботи 

з 10% до 5%.

Одрехівський В.В. Внесені зміни вводяться в дію після погодження 

студентським самоврядуванням (відповідно до закону).

Голова Вченої ради

Учений секретар


