
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 28 лютого 2017 р. 

Присутні: 37 з 43 членів Вченої ради. 

 

Порядок денний: 

 

1. Міжнародна діяльність у Львівській національній академії мистецтв за 

2016 рік. 

доповідає керівник відділу міжнародних зв'язків Бесага М. 

 

2. Матеріально-технічна база академії: шляхи покращення. 

доповідає головний інженер Пилат І. 

3. Про виконання бюджету 2016 року у Львівській національній академії 

мистецтв. 

доповідає головний бухгалтер Углик Н. 

4. Затвердження Положення про заочну форму навчання у ЛНАМ. 

доповідає доцент кафедри історії і теорії мистецтва Костюк І. 

5. Затвердження Положення про оцінювання результатів навчання студентів 

ЛНАМ. 

доповідає доцент кафедри графічного дизайну Косів В. 

6. Затвердження Положення про ліквідацію академічних заборгованостей 

студентами ЛНАМ. 

доповідає завідувач кафедри графічного дизайну Нагірний П. 

7. Різне. 

7.1. Рекомендація книги М. Студницької, Р. Студницького "Церкви 

Галичини ХІХ-першої третини ХХ ст.: художній образ храму" на 

здобуття премії ім. І. Франка. 

доповідає проректор з наукової роботи Яців Р.М. 

7.2. Представлення кандидатури професора кафедри рисунку М. 

Опанащука на почесне звання "Народний художник України". 

доповідає вчений секретар Тканко З.О. 

Про внесення змін у тему кандидатської дисертаціїі та зміну шифру 

спеціальності здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

Єфімової Анни. 

доповідає проректор з наукової роботи Яців Р.М. 

7.3. Про припинення набору студентів на заочну форму навчання 

факультету «Дизайн» та внесення відповідних змін в умови прийому. 

доповідає декан факультету Дизайн Студницький Р.О. 

7.4. Про затвердження теми і призначення наукового керівника для 

кандидатської дисертації Сандюк Лариси. 

доповідає проректор з наукової роботи Яців Р.М. 

Одрехівський В., голова Вченої ради, відкрив засідання та оголосив 

порядок денний. 



І. СЛУХАЛИ: 

Міжнародна діяльність у Львівській національній академії мистецтв 

за 2016 рік. 

 

Бесага М., ознайомив присутніх із заходами, які були проведені відділом 

міжнароднийх зв’язків ЛНАМ: підписано Угоди про міжнародну співпрацю з: 

Академією мистецтв у Гданську (Польща) про співпрацю за програмою 

«ERASMUS +»; Університетом імені Яна Кохановського в Кельце (Польща) 

про співпрацю за програмою «ERASMUS +»; Академією мистецтв імені Є. 

Гепперта у Вроцлаві (Польща) про співпрацю за програмою «ERASMUS +»; 

Коледжем мистецтв у м. Каунас (Литва) за програмою «ERASMUS +»; 

Янчжоуським політехнічний коледжем Китаю. 

Зазначив, що згідно з Угодами про міжнародну співпрацю скеровано на 

навчання терміном на один семестр 13 студентів. 

На базі Академії проведено низку міжнародних заходів: участь у 

зарубіжних пленерах, конкурсах, конференціях, виставках викладачів ита 

студентів ЛНАМ. 

Маркович К., поцікавився, на яких умовах фінансування приїжджають 

особи з лекціями до Академії. 

Бесага М., всі витрати беруть на себе системи грантів, або консульство. 

Відповідно, кожний претендент особисто займається пошуком грантових 

програм. 

Одрехівський В., повідомив, що в гуртожитку ЛНАМ на даний час 

облаштовуються три кімнати для викладчів, які приїзджатимуть за грантовою 

системою. 

Косів В., запропонував крім партнерських відносин з Польськими 

навчальними закладами звернути увагу на українські мистецькі заклади освіти і 

розвивати з ними співпрацю. 

Одрехівський В., зазначив, що дана пропозиція розгялдається і 

удосконалюється. 

Яців Р., висловив подяку відділу міжнародних зв’язків за плідну роботу. 

 

Голосування: «за» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: прийняти звіт відділу міжнародних зв’язків ЛНАМ. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Матеріально-технічна база академії: шляхи покращення. 

Пилат І., ознайомив присутніх зі звітом господарської частини з 

корективами, які вносилися впродовж року (Ювілей святкування, поточні 

роботи). Наглосив , що для ведення ремонтних робіт залучали власних 

робітників-майстрів з господарської частини, а також фірми-підрядники. Дані 

ремонтні роботи проводилися звідповідно потреб, які були надіслані 

підрозділами. 

Висловив прохання всім працівникам дотримуватися правил безпеки у 

користуванні з електричними приборами, а також слідкувати за дотриманням 

правил чистоти у навчальних корпусах. 



Представники від студентства уточнили про стан ведення ремонтних 

робіт у гуртожитку (душові кабіни, санвузли). 

Голосування: «за» – 30, «проти» – нема, «утирималися» – 6 

УХВАЛИЛИ: прийняти звіт господарської частини. 

 

IIІ. СЛУХАЛИ:  

Про виконання бюджету 2016 року у Львівській національній 

академії мистецтв. 

Углик Н., наголосила, що даний звіт фінансово-господарської діяльності 

є затверджений казначейством, виставлений на сайт у січні 2017 р., а тому не 

надає можливості внести зміни і доповнення. 

 

Голосування: «за» – 28 

                «проти» – 4 

                «утирималися» – 5 

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт фінансово-господарської діяльності ЛНАМ 

за 2016 р. 

 

IV. СЛУХАЛИ:  

Затвердження Положення про заочну форму навчання у ЛНАМ. 

Костюк І., ознайомила присутніх зі змістом Положення, зазначивши його 

важливість для нашого навчального закладу. 

Шмагало Р., запропонував додати методиста заочної форми навчання. 

Костюк І., погодилася з даною пропозицією на перспективу. 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: прийняти Положення про заочну форму навчання у 

ЛНАМ. 
 

V. СЛУХАЛИ:  

Затвердження Положення про оцінювання результатів навчання 

студентів ЛНАМ. 

 

Косів В., наголосивши, що дане Положення стосується кожного 

викладача Академії і повинно бути для щоденного користування. Представив 

відеопрезинтацію Положення із запропонованою методикою нарахування балів. 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: прийняти Положення про оцінювання результатів 

навчання студентів ЛНАМ. 

 

VІ. СЛУХАЛИ:  

Затвердження Положення про ліквідацію академічних 

заборгованостей студентами ЛНАМ. 

 

Нагірний П., озвучив суть і структуру даного Положення. 

Шафран Р., зауважила що є певні моменти у формулюваннях, які 



потрібно що доопрацювати.  

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: прийняти за основу «Положення про ліквідацію 

академічних заборгованостей студентами ЛНАМ». 

 

VІІ. Різне:  

7.1 Рекомендація книги М. Студницької, Р. Студницького "Церкви 

Галичини ХІХ-першої третини ХХ ст.: художній образ храму" на 

здобуття премії ім. І. Франка. 

Тканко З.О., внесла пропозицію про рекомендацію книги М. 

Студницької, Р. Студницького «Церкви Галичини ХІХ-першої третини ХХ ст.: 

художній образ храму» на здобуття премії ім. І. Франка. 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати книгу М. Студницької, Р. Студницького 

«Церкви Галичини ХІХ-першої третини ХХ ст.: художній образ храму» 

на здобуття премії ім. І. Франка. 

 

7.2 Представлення кандидатури професора кафедри рисунку М. 

Опанащука на почесне звання "Народний художник України". 

Тканко З.О., представила відповідну документацію подану кандидатом, яка 

вимагається для отримання почесного звання «Народний художник України». 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати кандидатуру Опанащука М.О. на 

присвоєння почесного звання «Народний художник України». 

 

Яців Р., проректор з наукової роботи ЛНАМ, про внесення змін у тему 

кандидатської дисертації здобувача та зміну шифру спеціальності здобувача 

наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Єфімової Анни Вікторівни, 

згідно протоколу № 12 (від 02.02.2017р.) із засідання кафедри історії і теорії 

мистецтва. 

 

Голосування: 

«за» — одноголосно 

«проти» — немає 

«утрималися» — немає 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему кандидатської дисертації Єфімової Анни 

Вікторівни «Художні практики в урбаністичних просторах кінця ХХ –початку 

ХХІ століть (досвід Західної України)» та згідно об’єкту дослідження змінити 

шифр спеціальності дисертації з 22.00.01 Теорія та історія культури 

(мистецтвознавство) на 17.00.05 Образотворче мистецтво. 
 

 

 

 



7.3 Про припинення набору студентів на заочну форму навчання  
факультету «Дизайн» та внесення відповідних змін в умови прийому.

Студницький Р., оголосив рішення засідання Вченої ради факультету 
«Дизайн» від 8.02.2017 р. (Протокол № 13).

Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: припинити набір студентів на заочну форму навчання 
факультету «Дизайн», в умови прийому внести відповідні зміни.

7.4 Про затвердження теми і призначення наукового керівника для 
кандидатської дисертації Сандюк Лариси.

Яців Р., зачитав тему кандидатської дисертації і наукового керівника 
Лариси Сандюк, згідно протоколу № 14 із засіданя кафедри історії і теорії 
мистецтва.

Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: затвердити тему кандидатської дисертації «Творчість
Опанаса Заливахи: види, жанри, художні особливості творів»; 
науковим керівником призначити доктора мистецтвознавства, професора 
Стельмащук Г.Г.

Голова Вченої ради В.В. Одрехівський

Учений секретар


