ПРОТОКОЛ № 10
засідання Вченої ради
Львівської національної академії мистецтв
від 31 травня 2018 р.
Присутні: 34 члени Вченої ради з 43.
Порядок денний
1. Вручення стипендії ім. В.Кузя кращим студентам ЛНАМ.
2. Звіт про діяльність кафедри фізичного виховання ЛНАМ.
Відповідальний: в.о.завідувача кафедри фізичного виховання Р. Райтер.
3. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів
і докторантів ЛНАМ (зміни до рейтингу індивідуальної позанавчальної роботи).
Відповідальний: в.о. голови студентського самоврядування Б. Шеремета.
4. Різне.
В. Одрехівський. Розпочав засідання, зачитавши порядок денний.
Слово надано представникам стипендійного комітету Вірі Маланчій, та Богдану
Колосу, які вручили стипендії імені Володимира Кузя кращим студентам Академії.
Богдан Кортах з ротарі клубу Львів-Леополіс вручив стипендії студентам Фіголь
С. та Лех Г.
В. Одрехівський вручив подарунки почесним гостям засідання ВР ЛНАМ.
II. СЛУХАЛИ:
Звіт про діяльність кафедри фізичного виховання ЛНАМ.
Р. Райтер. Озвучив основні етапи створення та роботи кафедри фізичного
виховання. Щодо складу кафедри, то 60% це - викладачі з науковими ступенемями.
Викладачі проводять науково-методичну роботу, друкуються в українських та
закордонних виданнях.
Зауважив, що на сьогодні заняття проводяться у формі секційних, як
практикується за кордоном. Згідно пропозицій НМР ЛНАМ, секційні заняття
зменшено у кількості годин. Звернув увагу на фінансові складності для придбання
інвентаря на кафедру.
Відзначив досягнення студентів ЛНАМ, які виборюють призові місця на
Загальноукраїнських спортивних олімпіадах.
У своїй доповіді особливу увагу звернув на фізичну підготовку студентів
ЛНАМ, яка могла б бути кращою. Більшість студентів всіх ф-тів при медогляді мають
незадовільний стан здоров’я.
Запропонував при врученні диплому додавати т.зв. Паспорт здоров’я, що
практикується в інших ВНЗ.
Закликав деканів ф-тів позитивно впливати на розуміння в студентів важливості
фізичного виховання.
В. Одрехівський. Звернувся до присутніх з підтримкою щодо даної доповіді.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Звіт затвердити.

III. СЛУХАЛИ:
Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів,
аспірантів і докторантів ЛНАМ (зміни до рейтингу індивідуальної
позанавчальної роботи).
Б. Шеремета. Звернув увагу на позиції, до яких пропонується внести зміни
(змінений прорахунок додаткових балів). Додаток 1.
Р. Бундз. Виступив на підтримку змін до даного Положення, обґрунтувавши
свій виступ доповненнями: ввести спортивну складову при додатковому нарахуванні
балів. Зміни що будуть внесені, діятимуть з нового навчального року.
Виступили: Р. Студницький, Р. Бундз, І. Шумський, Г. Кусько, Б. Шеремета.
Р. Шмагало. Запропонував розробити додаткову схему для розроблення даного
рейтингу. Підтримав пропозицію про включення у прорахунок фізичне виховання.
І. Шумський. Висловив пропозицію доопрацювати дані зміни.
В. Одрехівський. Запропонував створити робочу групу щодо опрацювання.
Голосування:
«за» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: Створити робочу групу для опрацювання -змін до Положення про
стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ (зміни до
рейтингу індивідуальної позанавчальної роботи) у складі:
Патик P.C., проректор з НПР ЛНАМ, Голова робочої групи
Кусько Г.Д., декан ф-ту ДПМ
Студницького P.O., декан ф-ту Дизайн,
Шумський І.П., декан ф-ту ОМіР,
Шмагало Р.Т., декан ф-ту ІТМ,
Бундз P.O., юрисконсульт ЛНАМ,
Шеремета Б., заступник голови Студентської ради ЛНАМ
РІЗНЕ:
Г. Стельмащук. Висловила пропозицію висунути на Міжнародну премію імені
Івана Франка систематизоване зібрання українських екслібрисів - тритомник
«Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки»,
автор С. Давимуки.
Голосування:
«за» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: Підтримати дану пропозицію.
Р. Яців. Коротко озвучив інформацію про конференцію, яка відбулася в квітні у
ЛНАМ.
Р. Яців. Про рекомендацію до друку:
• посібник «Констроювання виробів з деревини» ст. викладача кафедри
художнього дерева Угрин Л.Б.;
• монографія «Класичний ювелірний дім «Лобортас» і українське ювелірство
кінця XX - початку XXI століття», автор Луць С.В.;
• альбомні видання «Текстиль як зброя: Наталія Паук, Олександра Крип’якевич,
Стефанія Шабатура», «Історія одного альбому (велич і трагедія родини певних)»,
упорядник Шульга 3.
Голосування:
«за» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновані видання до друку.
Яців P.M. Щодо проекту Наказу на проведення виставки творів декоративноприкладного мистецтва науково-педагогічних працівників факультету Декоративноприкладного мистецтва «Декоративно-прикладне мистецтво ЛНАМ - 2018» у
листопаді 2018р. в рамках культурно-мистецького проекту «Дні Львівської
національної академії мистецтв у Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького».
Голосування:
«за» - одноголосно

«проти» - нема

«утрималися» - нема

УХВАЛИЛИ: Затвердити проект Наказу на проведення виставки творів
декоративно-прикладного мистецтва науково-педагогічних працівників факультету
Декоративно-прикладного мистецтва «Декоративно-прикладне мистецтво ЛНАМ 2018» у листопаді 2018р. в рамках культурно-мистецького проекту «Дні Львівської
національної академії мистецтв у Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького».

Голова Вченої ради
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