ПРОТОКОЛ №16
Засідання звуженого ректорату ЛНАМ
від 19 вересня 2016
Порядок денний
1. Про підготовку до чергового засідання ВР згідно нового Положення про Вчену
раду ЛНАМ.
2. Про фінансово-господарську роботу.
3. Про освітній процес.
4. Різне.
Присутні:
Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науково-педагогічної
роботи; Яців Р.М. – проректор з наукової роботи; Шумський І.П. – декан факультету
ОМіР, Кусько Г.Д. – декан факультету ДПМ; Студницький Р.О. – декан факультету
Дизайн; Шмагало Р.Т. – декан факультету ІТМ; Углик Н.В. – головний бухгалтер;
Рудник Л.М. – начальник відділу кадрів; Бундз Р.О. – юрисконсульт;
1.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Щодо змін у складі ВР згідно нового прийнятого «Положення про
Вчену раду Львівської національної академії мистецтв». Про необхідність добрати 12 осіб
до складу ВР. З них 4 студента, 4 представники від факультетів (по одній особі від
факультету), 4 представники від структурних підрозділів. Запропонував чотири
структурні підрозділи, представники яких будуть корисними в роботі Вченої ради:
юрисконсульт, навчальний відділ, відділ кадрів, господарська частина.
ВИСТУПИЛИ:
Кусько Г.Д. Щодо вибору претендента від факультету, якого оберуть на конференції
трудового колективу факультету, чи достатньо ВР факультету.
Бундз Р.О. Про обрання представника від факультету на ВР факультету із затвердженням
кандидатури на конференції трудового колективу ЛНАМ.
Студницький Р.О. Про проблему з професорами.
Одрехівський В.В. Про необхідність додатково обговорити дану проблему. Про
проведення до 26 вересня 2016 року конференцію трудового колективу на факультетах.
Студницький Р.О. Щодо введення в склад ВР академії представника міжнародного
відділу.
Одрехівський В.В. Про склад ВР до якого входять представники яким підпорядковується
міжнародний відділ.
Шумський І.П. Про введення до складу ВР тих людей, що будуть корисними для роботи
ВР академії.
УХВАЛИЛИ: До 26 вересня 2016 року факультетам подати по 1 особі для
формування списку Вченої ради ЛНАМ.
2.СЛУХАЛИ:
Пилат І.І. Представив перелік робіт для виконання у вересні 2016 року (додається).
ВИСТУПИЛИ:
Одрехівський В.В. Про виконані роботи та здійснені закупівлі.

Кусько Г.Д. Щодо встановлення витяжки у майстерні художнього металу.
Шумський І.П. Щодо ремонту приміщення факультету ОМіР.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
3.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Про нові вимоги МОН. Про підтвердження вузами статусу «національного»
кожні 10 років. Про виповнення документів, що забезпечують освітній процес. По основні
пункти до виконання:
- адаптувати «Положення про освітній процес Львівської національної академії
мистецтв» згідно вимог нового Закону «Про вищу освіту»;
- внести відповідні зміни до Навчальних планів і Робочих програм;
- прийняти «Положення про переведення, відрахування, та поновлення студентів
Львівської національної академії мистецтв» та «Положення про академічні відпустки та
повторне навчання студентів Львівської національної академії мистецтв»;
- здійснити заявку на зміну ліцензії з попереднім обговорення чи є потреба
збільшити або зменшити ліцензійний обсяг.
Щодо подачі заявки на державне замовлення в МОН у місячний термін згідно нових
шифрів. Щодо потреби у відкритті нових спеціальностей.
ВИСТУПИЛИ:
Шмагало Р.Т. Про цінову політику на факультеті ІТМ (заочна форма навчання). Пор
окреме засідання з метою обговорення вартості навчання на заочному відділені
факультету ІТМ.
Кусько Г.Д. Про потребу відкриття нових спеціальностей.
Шафран Р.С. Щодо «Мистецтвознавства», яке в НАОМА та ХДІД знаходиться в
«мистецтві», а в ЛНАМ у «Культурології». Про складність питання і його ретельне
вивчення.
Одрехівський В.В. Про переведення «Мистецтвознавства» в спеціалізацію ОДР і
потенційну можливість втрати певних кафедр.
Кусько Г.Д. Щодо проходження акредитації.
Шафран Р.С. Пояснила щодо акредитації, яка відбувається раз на 10 років.
Шуський І.П. Про екзаменаційне завдання для наступної вступної кампанії.
Шафран Р.С. Про переведення на бюджетну форму навчання студентки Передерій О.О.
Голосування: «ЗА» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи високий рейтинг навчання, рекомендувати до
переведення на вакантне місце бюджетної форми навчання студентку Передерій О.О.
Інформацію прийняти до відома.
4.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Про інформацію від ректора ЛДЛУ Туниці Ю.Ю. щодо можливості
надання місць в гуртожитку УДЛУ.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
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