
ПРОТОКОЛ № 12 
засідання Вченої ради 

Львівської національної академії мистецтв 
від 25 червня 2019 р.

Присутні: 31 з 44 членів Вченої ради.
Порядок денний:

1.Робота Наглядової ради у ЛНАМ.
Відповідальні: голова НР С. Давимука

2. Трудова дисципліна і виховний процес зі студентами в академії.
Відповідальні:голова профспілки К. Марковим, декани ф-тів

3. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання професор.
Кандидатура Безпальківа М.В.

Відповідальні: учений секретар 3. Тканко.
4. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.

Відповідальні: учений секретар 3. Тканко.
5. Затвердження Положення про навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без
громадянства у ЛНАМ.

Відповідальні: перший проректор Р. Патик
6. Затвердження Положення «Про комісію з визнання іноземних документів про освіту 
ЛНАМ»

Відповідальні: юрисконсульт Микитюк В. В.
7. Призначення іменних стипендій Президента України, Верховної ради України.
8. Різне.

На засіданні присутній Голова наглядової ради С. Давимука.

Голова ВР, ректор В. Одрехівський з нагоди ювілею привітав та вручив відзнаки 
ЛНАМ працівникам академії: Значок ЛНАМ -  Коровицький О., Хом’як І., Диплом 
ЛНАМ -  Сидоренко В. Подяка від Міністерства культури України -  Шульга 3.

B. Одрехівський. Оголосив порядок денний.
Присутні погодили порядок денний.

І. СЛУХАЛИ:
Робота Наглядової ради у ЛНАМ.
C. Давимука. Проінформував про оновлений Закон України «Про вищу освіту», 

проблеми, які з ним пов’язані. Ознайомив ВР з тематикою і підсумками проведених 
нарад з керівниками закладів вищої освіти Львівщини. Також, наголосив на результатах 
проведених засідань та обговоренні освітніх питань з міністром освіти Л. Гриневич та 
заступником міністра Ю. Рашкевичем, проінформував про засідання комітету Верховної 
ради з питань науки. Озвучив інформацію про можливі зміни в складі і стратегії 
Наглядової ради, а також зазначив важливість розроблення плану діяльності ЛНАМ, 
наголосив на питанні видавничої діяльності та її перспектив.

В. Одрехівський. Висловив подяку голові НР С. Давимуці за роботу і сприяння 
розвитку академії і мистецької освіти.



II. СЛУХАЛИ:
Затвердження Положення про навчання (стажування) іноземних громадян та 

осіб без громадянства у ЛНАМ.
Р. Патик. Дане Положення було розіслане по підрозділах для ознайомлення. МОН 

України ініціювало ряд наказів та документів щодо осіб (абітурєнтів) з закордону. 
Відповідно до даних рекомендацій розроблено Положення про навчання (стажування) 
іноземних громадян та осіб без громадянства у ЛНАМ. Згідно ліцензії ЛНАМ може 
прийняти до ЗО іноземних студентів (на всі освітні рівні). Дане Положення попередньо 
розглядалося і погоджувалося на НМР ЛНАМ. Враховані доповнення від В. Косіва, Л. 
Шпирало-Запоточної, В. Микитюка, М. Бесаги.

В. Одрехівський. Положення винесено на голосування.
Голосування:
«за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про навчання (стажування) іноземних 

громадян та осіб без громадянства у ЛНАМ.

Р. Патик. Про кандидатури із числа студентів ЛНАМ на отримання іменних 
стипендій Президента України, Верховної ради України (згідно листа Ради ректорів 
Львівщини ІІІ-ІУ рівнів акредитації № 67-01-5 від 11.06.2019р.).

Відповідно до рішення ректорату від 19.06.2019р. запропоновано кандидатури: 
Стипендія Президента України:
Видерка В.І., 2к. ОР «магістр», кафедра ДС, ф-тет Дизайн 
Рабика Р.І., 1к. ОР «магістр», кафедра МДС, ф-тет ОМіР 
Г олосування:
«за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити запропоновані кандидатури з числа студентів

ЛНАМ для отримання стипендії Президента України.

Стипендія Верховної ради України:
Никипанчука К.П., Зк., ОР «бакалавр», кафедра МДС, ф-тет ОМіР 
Деревенко М.І., 2 к., ОР «бакалавр», кафедра ІТМ, ф-тет ІТМ 
Цюцяк Л.М., 3 к., ОР «бакалавр», кафедра ХТ, ф-тет ДПМ 
Голосування:
«за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити запропоновані кандидатури з числа студентів

ЛНАМ для отримання стипендії Верховної ради України.

III. СЛУХАЛИ:
Атестаційні справи щодо присвоєння вченого звання професор.
3. Тканко. Представлено атестаційну справу М.І. Безпальківа, претендента на 

вчене звання професора. Коротко зачитано основні характеристики кандидата. 
Наголошено, що атестаційна справа відповідає критеріям для подання на присудження 
вченого звання.

Кандидатуру на присвоєння вченого звання професора погодили внести у списки 
для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію для таємного голосування у складі: К. Нікітенко (голова 
лічильної комісії), М. Бесага, М. Яриш (одноголосно).

К. Нікітенко оголосив підсумки голосування.
Результати голосування:
«за» -  31 «проти» -  нема «утрималися» -  нема



УХВАЛИЛИ: Рекомендувати на присвоєння вченого звання професор по кафедрі 
дизайну костюма ЛНАМ -  М.І. Безпальківа, враховуючи рекомендацію кафедри, 
Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування

IV. СЛУХАЛИ:
Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.
Тканко 3 .0 . Прозвітувала про роботу Вченої ради ЛНАМ за 2018-2019 н.р. 

Зазначивши, що проведено 12 засідань ВР, відповідно до плану роботи, не рідше одного 
разу на місяць; за рішенням голови ВР відбулись позачергові засідання. Піднімалися 
актуальні питання навчального процесу, зокрема внесено зміни до терміну навчання за 
ОР «магістр» -  1 рік 4 місяці, звіти про науково-творчу, фінансову діяльність, питання 
роботи окремих підрозділів, атестаційні, конкурсні справи тощо. Наголосила і на 
проблемних питаннях, які потребують опрацювання і вирішення вже у наступному 
навчальному році. Прийняті ухвали здебільшого були виконані. Затверджено 9 
Положень. Доповіла про рекомендовані до друку видання, а також атестаційні та 
конкурсні справи.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ за 2018- 
2019 н.р.

V. СЛУХАЛИ:
Трудова дисципліна і виховний процес зі студентами в академії.
К. Маркович. Щодо неорганізованості працівників, керівників підрозділів 

академії. Про порушення, пов’язані з поїздками викладачів за кордон під час 
навчального процесу. Про організаційні моменти та важливість зборів трудового 
колективу.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома

VI. СЛУХАЛИ:
Затвердження Положення «Про комісію з визнання іноземних документів про
освіту ЛНАМ»
В. Микитюк. Дане Положення попередньо розіслане по підрозділах для 

ознайомлення. Охарактеризовано найосновніші пункти Положення.
М. Бесага. Висловив пропозицію щодо включення юрисконсульта ЛНАМ до 

комісії.
М. Микитюк. В посадові обов’язки юрисконсульта входить розгляд всіх 

юридичних питань.

В. Одрехівський. Винесено на голосування Положення.
Голосування:
«за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення «Про комісію з визнання іноземних 

документів про освіту ЛНАМ».

Про встановлення плати за проживання в студентському гуртожитку.
Н. Шукатка. Щодо запланованих витрат на утримання гуртожитку ЛНАМ за 

2018р. та планових показниках на 2019р. Про розрахунок 1 ліжко-місця в гуртожитку на 
2019-2020н.р. -  520грн/міс. і 624 грн для інших проживаючих (працівників академії) - 
Даний прорахунок є в межах законодавчо встановленого рівня.

В. Одрехівський. Винесено на голосування затвердження вартості проживання в 
гуртожитку.

Г олосування:



«за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: встановити з 01.09.2019р. місячну плату за проживання в 

гуртожитку за 1 ліжко-місце в таких розмірах:
-  для студентів, аспірантів -  520.00 грн.;
-  для інших проживаючих (працівників академії) -624.00 грн.

І. Шумьский. Щодо оплати за проживання гуртожиток для абітурієнтів ЛНАМ в 
розмірі 60грн/день. Про осіб, які планують поступати.

Н. Шукатка. Даний розрахунок зроблений у відповідності до оплати 
комунальних послуг і утримання гуртожитку. Дана сума не є вищою ніж в інших ЗВО 
Львова.

УХВАЛИЛИ: затвердити оплату за проживання в гуртожитку в розмірі 
60грн/день.

Про встановлення вартості навчання в аспірантурі ЛНАМ.
для громадян України за весь курс навчання -  83.500грн (денна форма)

75.900грн (заочна форма) 
для іноземних громадян за весь курс навчання -  10.000 у.о.

В. Одрехівський. Винесено на затвердження вартість навчання в аспірантурі 
ЛНАМ.

Г олосування:
«за» -  30 «проти» -  нема «утрималися» -  1
УХВАЛИЛИ: встановити вартість навчання в аспірантурі ЛНАМ у 2019 році за 

напрямками підготовки 022 «Дизанй» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація»:
для громадян України за весь курс навчання (4 роки) -  83.500грн (денна форма)

75.900грн (заочна форма) 
для іноземних громадян за весь курс навчання (4 роки) -  10.000 у.о.

Н. Шукатка. Про необхідність проведення індексації вартості навчання студентів 
та аспірантів платної (денної та заочної) форми навчання за 2019/2020 н.р. в межах 
офіційно визначеного рівня інфляції Державною службою статистики України за 
2018р. на коефіцієнт 9,8%.

Голосування:
«за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: провести індексацію вартості навчання.

РІЗНЕ.
Р. Студницький. Про запобігання виникнення повторної ситуації з нестачею місць 

в гуртожитку ЛНАМ. Запропоновано: студенти, що закінчили навчання, мають бути 
виселені з гуртожитку; студенти, які планують після 4 к. поступати на ОР «магістр» 
можуть поселятися в гуртожиток після подачі документів з 1 липня. Дана методика 
дозволить проаналізувати ситуацію, оскільки будуть ще абітурієнти на 1 курс (ОР 
«бакалавр»), які також претендуватимуть на проживання в гуртожитку.
В. Одрехівський. Дана пропозиція є актуальною і потребує детального обговорення.

Голова Вченої ради і В. В. Одрехівський

Учений секретар


