ПРОТОКОЛ № 8
засідання Вченої ради
Львівської національної академії мистецтв
від 23 квітня 2018 р.
Присутні: 32 члени Вченої ради.
Порядок денний
1. Сучасна дизайн-освіта: ґлобальні та українські дискусії.
Відповідальний: голова НМР ф-ту «Дизайн» В. Косів.

2. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань.
Відповідальний: учений секретар 3. Тканко.

3. Зміна структури КУПДМ ЛНАМ.
Відповідальний: директор К1ПДМЛНАМГ. Юрчишин,
директор КУПДМ Л Н АМ Р. С т еф ’юк.

4. Щодо акредитації Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва
ЛНАМ підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями «Декоративноприкладне мистецтво»5.02020801 та «Образотворче мистецтво» 5.02020501.
Відповідальний: директор КУПДМ ЛНАМ Р. С т еф ’юк.

5. Зміни до Положення Про порядок надання платних освітніх послуг та інших
послуг, які надаються ЛНАМ.
Відповідальний: юрисконсульт ЛНАМ Р. Бундз,

6. Різне
В. Одрехівський. Зачитав порядок денний.
Присутні члени ВР погодили зміни до порядку денного.
І. СЛУХАЛИ:
Сучасна дизайн-освіта: ґлобальні та українські дискусії.
В. Косів. Окреслив мету свого виступу, звернувши увагу на порушення питання
об’єктивності,„правильності розуміння «дизайн освіти». Коротко охарактеризував
ІСО-Б (Міжнародна рада дизайну) - Всесвітня організація для професіоналів дизайну
та Американський інститут графіки (АЮА) - це професійна організація дизайну,
члени якої практикують всі види комунікаційного дизайну, включаючи графічний
дизайн, топографію, дизайн взаємодії, брендинг та ідентичність. Мета організації
полягає в тому, щоб бути стандартним носієм професійної етики та практиків
професії дизайну.
Звернув увагу на важливість т.зв. «формальної освіти» (перебування у
відповідному середовищі, навчання один в одного та проживання в гуртожитку);
різницю між вузькою та широкою спеціалізаціями.
Візуально, з допомогою проектора, представив зразки, які створив штучний
інтелект, зазначивши, що «дизайн освіта» пропонує великий вибір програм з
допомогою яких моделюються всі ідеї.
Охарактеризував дизайн-освіту у вибіркових навчальних закладах.
Виступили: К. Маркович, І. Шумський.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

II. СЛУХАЛИ:
Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань.
3. Тканко. Представила атестаційні справи Р. Яціва та Г. Юрчишин,
претендентів на вчене звання професор. Коротко зачитала основні характеристики
кандидатів. Наголосила, що атестаційні справи відповідають критеріям для подання
на вчене звання.
Кандидатури на присвоєння вченого звання професор погодили для таємного
голосування.
Обрано лічильну комісію для таємного голосування у складі: К. Нікітенко
(голова ліч. комісії), М. Бесага, К. Маркович (одноголосно).
К. Нікітенко. Оголосив підсумки голосування.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати на присвоєння вченого звання професор:
по кафедрі історії та теорії мистецтва ЛНАМ - Р. Яціва, враховуючи
рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування
(«за» - 32, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає);
по кафедрі образотворчого мистецтва і академічних дисциплін КІПДМ ЛНАМ Г. Юрчишин, враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати
таємного голосування («за» - ЗО, «проти» - 2, «недійсних бюлетенів» - немає).
III. СЛУХАЛИ:
Зміна структури КУПДМ ЛНАМ.
В. Одрехівський. Коротко озвучив суть даного питання.
Юрчишин Г.М. Про необхідність усунення розбіжностей, які виникають при
провадженні освітньої та фінансово-господарської діяльності Косівського училища
прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.
Стеф’юк Р.Г. Щодо підтримки Трудовим колективом Косівського училища
ПДМ ЛНАМ рішення про входження училища до структури Косівського інституту
прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.
Р. Студницький. Щодо уточнення даної інформації.
Г олосування:
«за» - одноголосно

«проти» - нема

«утрималися» - нема

УХВАЛИЛИ: Відповідно до ч. 2 п. 6 ст. 36 Закону «Про вищу освіту», п. 8.1,
підпунк 8.10.1. п. 8.10 розділу 8 Статуту ЛНАМ та з метою усунення розбіжностей,
які виникають при провадженні освітньої та фінансово-господарської діяльності
Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва (КУПДМ) ЛНАМ,
ввести КУПДМ ЛНАМ до структури Косівського інституту прикладного та
декоративного мистецтва ЛНАМ без права юридичної особи за погодженням
Міністерства освіти і науки України.
IV. СЛУХАЛИ:
Щодо акредитації Косівського училища прикладного та декоративного
мистецтва ЛНАМ підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями
«Декоративно-прикладне
мистецтво»5.02020801
та
«Образотворче
мистецтво» 5.02020501.
Р. Стефюк. Представив акредитаційні справи КУПДМ ЛНАМ підготовки
молодших
спеціалістів
за
спеціальностями
«Декоративно-прикладне
мистецтво»5.02020801 та «Образотворче мистецтво» 5.02020501.
Р. Патик. Висловила підтримку щодо поставленого питання.

В. Одрехівський. Виніс на голосування.
Голосування:
«за» - одноголосно

«проти» - нема

«утрималися» - нема

УХВАЛИЛИ: Затвердити акредитаційні справи Косівського училища
прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ підготовки молодших спеціалістів за
спеціальностями 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» та 5.02020501
«Образотворче мистецтво» для подачі на розгляд в Акредитаційну комісію України.
V. СЛУХАЛИ:
Зміни до Положення Про порядок надання платних освітніх послуг та
інших послуг, які надаються ЛНАМ.
Р. Бундз. Щодо підготовчого відділення та розбіжностей у трактуванні:
підготовче відділення, підготовчі курси. Дане Положення затверджено Вченою радою
ЛНАМ 24.03.2017р. Запропоновані зміни попередньо були розіслані.
У зв’язку з відсутністю у Штатному розписі ЛНАМ структурного підрозділу
«Підготовче відділення» та відсутністю у Ліцензії на провадження освітньої
діяльності ЛНАМ розділу щодо підготовки до вступу до ВНЗ, пропонується внести
зміни до «Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які
надаються ЛНАМ», а саме:
а) підпункт 3.1.7 пункту 3.1 розділу 3 виключити;
б) підпункти 3.1.8-3.1.22 пункту 3.1 розділу 3 вважати відповідно підпунктами
3.1.7-3.1.21.
Р. Студницький. Щодо актуальності даної назви.
Голосування:
«за» - одноголосно

«проти» - нема

«утрималися» - нема

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення Про порядок надання платних
освітніх послуг та інших послуг, які надаються ЛНАМ:
а) підпункт 3.1.7 пункту 3.1 розділу 3 виключити;
б) підпункти 3.1.8 - 3.1.22 пункту 3.1 розділу 3 вважати відповідно підпунктами 3.1.7
-3.1.21.
VI. СЛУХАЛИ:
3.
Тканко. Про рекомендацію старшого викладача кафедри монументального
живопису ЛНАМ Смольського Юрія Мирославовича, для представлення на
здобуття почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України».
Голосування:
«за» - одноголосно
«проти» - нема
«утрималися» - нема
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати на здобуття почесного звання «Заслужений діяч
мистецтв України» старшого викладача кафедри монументального живопису ЛНАМ
Смольського Юрія Мирославовича.

Р. Яців. Щодо науково-теоретичної конференції професорського-викладацького
складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ, яка відбудеться 24-25 квітня 2018 р.
«Концептуальні дискусії у мистецьких практиках: ідея, форма, інтерпретація».
М. Якубяк. Щодо педнавантаження та кількості семестрів, у яких викладається
іноземна мова.
В. Одрехівський. Оголосив про наступне (позапланове) засідання Вченої ради
ЛНАМ, яке відбудеться 10.05.2018р.

Голова Вченої ради

В.В. Одрехівський
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