
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 27 квітня 2017 р. 

Присутні: 31 з 43 членів Вченої ради. 

 

Порядок денний: 

 

1. Підготовка до захисту кваліфікаційних робіт за ОКР «бакалавр», 

«магістр». 
Доповідають декани ф-тів Студницький Р.О. («Дизайн»), Г. Кусько («ДПМ»), 

                                                                   І. Шумський («ОМІР»), Р. Шмагало («ІТМ»). 

2. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників ЛНАМ. 

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р.С. 

3. Використання натурного фонду у навчальному процесі. 

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р.С. 

4. Затвердження взірців документів про вищу освіту державного зразка. 

Доповідає завідувач кафедри графічного дизайну Нагірний П. 

5. Різне. 

 

Голова Вченої ради, ректор Одрехівський В. відкрив засідання та 

оголосив порядок денний. 

Ректор представив президента Ротарі клубу «Львів-Леополіс» Романа 

Романіка, який вручив грамоти студентам ЛНАМ, що показали кращі 

результати за курсові роботи, а саме А. Вирстюк – студентці ІІІк. кафедри ГД та 

Р. Пічці – студенту ІІк. кафедри ХС. 

Встановлено регламент для виступаючих – до 5 хв. (одноголосно) 
 

І. СЛУХАЛИ: 

Підготовка до захисту кваліфікаційних робіт за ОКР «бакалавр», 

«магістр». 

Факультет Дизайну 

Студницький Р., декан, ознайомив присутніх з інформацією щодо 

захистів дипломних проектів на факультеті. Зазначив, що затверджена 

тематика, визначені керівники і активно проводиться робота по виконанню 

дипломних робіт. 

Факультет Історії і теорії мистецтва 

Шмагало Р., декан, зазначив, що діапазон тем курсових робіт 

багатогранний, проблематика торкається історичного плану, сучасної культури 

та маркетингової стратегії. Робота проводиться згідно графіка. 

Факультет Декоративно-прикладного мистецтва 

Кусько Г., декан, проінформувала, що захищатимуться 100 студентів, 

озвучила різнопланову тематику дипломних робіт (об’ємно-просторова 



пластика, ювелірні прикраси, посуд, текстильні вироби, вітражі, світильники, 

вівтар до храму та ін.). 

Факультет Образотворчого мистецтва і реставрації 

Шумський І., декан, озвучив як відбувається підготовка до захисту 

кваліфікаційних робіт, зауваживши, що роботи прив’язані до об’єктів і мають 

реальне значення, зокрема роботи реставраційного характеру. Студенти, які не 

врахували поради, зауваження під час попереднього захисту, не будуть 

допущені до захистів. 

 

Голосування: «за» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: інформацію деканів прийняти до відома. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників ЛНАМ. 
 

Шафран Р., наголосила, що жодних зауважень і пропозицій щодо даного 

Положення не надходило. Положення складається з 2-ох розділів (загальні 

положення; організація планування та обліку науково-педагогічної діяльності) 

та 2-ох додатків, які включають в себе підрозділи. 
 

Голосування: «за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників ЛНАМ. 

 

IІІ. СЛУХАЛИ:  

Використання натурного фонду у навчальному процесі. 

 

Шафран Р., зазначила, що в Академії є 42 особи пластичних форм. 

Згідно рішень останніх засідань, кафедри повинні були подати свої пропозиції 

щодо використання натури. Кафедра академічного рисунку запропонувала 

об’єднати малочисельні академічні групи; кафедра графічного дизайну – 

скоротити години оголеної натури. Згідно протоколу засідання завідувачів 

кафедр від 04.04.2017 р. запропоновано: об’єднати малочисельні академічні 

групи; внести зміни у навчальні програми:  на початку І і ІІ семестрів упродовж 

2-х тижнів сформувати завдання без використання натури; внести зміни щодо 

оптимізації використання натурного фонду. 

 

Голосування: «за» — більшість 

УХВАЛИЛИ: згідно Рішення засідання завідувачів кафедр провести 

заходи щодо оптимізації використання натурного фонду ЛНАМ на 2017-

2018 н.р.: 

1) об’єднати малочисельні академічні групи; 

2) внести зміни у навчальні програми:  

2.1. на початку І і ІІ семестрів упродовж 2-х тижнів сформувати завдання 

без використання натури; 

 



2.2. внести зміни щодо оптимізації використання натурного фонду. 

IV. СЛУХАЛИ:  

Затвердження взірців документів про вищу освіту державного зразка. 

 

У зв’язку з технічними причинами затвердження взірців документів про 

вищу освіту державного зразка переноситься на наступну Вчену раду. Для 

ознайомлення проекти взірців будуть розіслані по структурним підрозділам. 

 

V. Різне: 

Одрехівський В., представив для висунення кандидатури на вакантні місця 

дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів відділень образотворчого 

мистецтва, синтезу пластичних мистецтв, секції естетики і культурології, 

відділенні історії і тео рії мистецтва. 

Шафран Р., як вчений секретар Західного регіонального науково-

мистецького центру НАМУ, зазначила, що згідно рішення засідання бюро 

центру від 25 квітня 2017 р. рекомендовано на розгляд Вченої ради Львівської 

національної академії мистецтв для подальшого подання в комісію НАМУ 

кандидатури на заповнення вакантних місць дійсних членів (академіків) і 

членів-кореспондентів по відділеннях: 

1. По відділенню історії і теорії мистецтва – члена-кореспондента, 

доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри історії і теорії 

мистецтва ЛНАМ Г. Г. Стельмащук на вакантне місце дійсного члена 

(академіка) НАМУ; 

2. По секції естетики і культурології відділення синтезу пластичних 

мистецтв – доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри 

художньої кераміки ЛНАМ О. М. Голубця на вакантне місце члена-

кореспондента НАМУ; 

3. По відділенню образотворчого мистецтва – кандидата 

мистецтвознавства, професора, Народного художника України, ректора 

Львівської національної академії мистецтв В. В. Одрехівського на вакантне 

місце члена-кореспондента НАМУ; 

4. Підтримати рекомендацію академіка НАМУ, професора Медвідя Л. 

щодо висунення кандидатури М.О. Шимчука, Народного художника України, 

професора кафедри монументального живопису ЛНАМ на вакантне місце 

члена-кореспондента відділення образотворчого мистецтва НАМУ. 
 

Голосування: «за» — одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати названі кандидатури: 

1. по відділенню історії і теорії мистецтва – члена-кореспондента, доктора 

мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри історії і теорії мистецтва 

ЛНАМ Г.Г. Стельмащук на вакантне місце дійсного члена (академіка) НАМУ; 

2. по секції естетики і культурології відділення синтезу пластичних 

мистецтв – доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри 

художньої кераміки ЛНАМ О.М. Голубця на вакантне місце члена-

кореспондента НАМУ; 

3. по відділенню образотворчого мистецтва – кандидата 

мистецтвознавства, професора, Народного художника України, ректора  



Львівської національної академії мистецтв В.В. Одрехівського на вакантне 
місце члена-кореспондента НА М У;

4. Підтримати рекомендацію академіка НАМ У, професора М едвідя Л.М. 
щ одо висунення кандидатури М.О. Ш имчука, Народного художника України, 
професора кафедри монументального живопису ЛНАМ  на вакантне місце 
члена-кореспондента відділення образотворчого мистецтва НАМУ.

Тканко 3., про внесення змін у тему кандидатської дисертації здобувача 
наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Ш умської Ярини Ігорівни, 
згідно засідання кафедри історії і теорії мистецтва, протокол № 17 від 
30.03.2017р.

Голосування: «за» —  одноголосно.
У Х В А Л И Л И : затвердити внесені зміни у тему кандидатської дисертації 
здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Ш умської 
Ярини Ігорівни «Інсталяція та парформанс у мистецтві кінця XX -  
початку XIX століть: українсько-польська співпраця, творчі
експерименти та взаємовпливи».

Тканко 3., про внесення змін у тему кандидатської дисертації здобувача 
наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Рожак-Литвиненко Ксенії 
Богданівни, згідно протоколу засідання кафедри історії і теорії мистецтва № 18 
від 11.04.2017р.

Голосування: «за» —  одноголосно.
У Х В А Л И Л И : затвердити внесені зміни у тему кандидатської дисертації 
здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Ш умської 
Рожак-Литвиненко Ксенії Богданівни «М истецьке угрупування 
українських січових стрільців: художники, традиції, жанрові та стильові 
особливості творів» (17.00.05 — Образотворче мистецтво).

О дрехівський В., повідомив, відповідно до листа Департаменту освіти і 
науки ЛО ДА  від 24.04.2017 р., що 28 квітня 2017 року відбудуться заходи щодо 
вш анування 70-их роковин трагічних подій операції «Вісла». Згідно програми 
заходів о 13:00 год відбудеться покладання квітів до каменю на місці 
встановлення майбутнього пам ’ятника жертвам депортацій українців у XX 
столітті (вул. М ушака). Преосвященні владики проведуть чин екуменічної 
панахиди. Запросив до участі в заходах працівників, студентів Академії та всіх 
бажаючих.

Голова Вченої ради

Учений секретар 3. О. Тканко


