
ПРОТОКОЛ № 5 
засідання Вченої ради 

Львівської національної академії мистецтв 
від 30 листопада 2016 р. 

 
Присутні: 30 з 43 членів Вченої ради. 
 
Порядок денний: 
 

1. Магістерська робота: наукова і творча складова. 
відповідальний: проректор НТР Р. Яців.  

2. Погодження «Правил прийому студентів до ЛНАМ на 2017 р».  
відповідальний: секретар Приймальної комісії Г. Кусько. 

3. Звіт докторанта (Косів В.) і аспірантів про роботу над науковими 
дослідженнями. 

відповідальний: проректор НТР Р. Яців. 
4. Різне. 

Засідання проводив голова Вченої ради —  ректор В. Одрехівський.  
В. Одрехівський оголосив порядок денний, представив членів 

громадської організації «Родини героїв Небесної сотні», зокрема, голову 
організації п. Бондарчука, повідомив присутніх про конкурс, зініційований 
названою громадською організацією і підтриманий академією. 

Яців Р., проректор НТР, оголосив зміст, мету і основні критерії відбору 
творів на конкурс, зазначивши при цьому актуальність його проведення на 
сьогоднішній час. Запропонував склад відбіркової комісії конкурсу (Положення 
про конкурс та склад комісії додаються). 

Виступив голова організації п. Бондарчук, зробивши короткий екскурс в 
історію подій на Майдані. Висловив подяку керівництву академії, 
професорсько-викладацькому складу за підтримку і розуміння важливості 
проведення такого конкурсу, який охоплює всі види мистецького спрямування. 

Слово надали п. Войтовичу, батьку Назара Войтовича, який загинув на 
Майдані.  

Медвідь Л., запропонував розробити концепцію творчого спрямування 
конкурсних робіт, яка б виражалась в образно-пластичній ідеї, а не лише в 
ілюструванні подій. Закликав долучати твори не лише образотворчого 
мистецтва, але і декоративно-прикладного (кераміка, текстиль і т.д.). 
 
I. СЛУХАЛИ:  

Магістерська робота: наукова і творча складова. 
Яців Р., оголосив, відповідно до встановлених положень і специфіки 

мистецького вузу, суть написання магістерських робіт, зазначивши, що 
відбулися певні зміни за останній час. Зокрема, відбулося ліцензування 
аспірантури. На даний момент ліцензування проходять магістратура і 



бакалаврат. Зачитавши основні критерії та запропонувавши нововведення щодо 
магістерської роботи, доповідач наголосив, що, частково ці вимоги були 
виконані студентами випускаючих кафедр. Наголосив, що певні позиції не 
можуть бути виконані, оскільки програмне забезпечення не є належно 
підготовлено. Є також розбіжності в структурі магістерської роботи. Сучасні 
вимоги до написання магістерських робіт, зарубіжний досвід, мистецька 
культура потребують інтелектуальною обґрунтування-дослідження творчої 
складової дипломної роботи. Теоретична складова магістерської роботі має 
бути присутньою і змістовною. 

Запропонував створити міжфакультетську і міжкафедральну комісію, яка 
має узгодити всі позиції написання магістерських робіт. 

Медвідь Л., наголосив, що на факультетах мають опрацювати основні 
критерії, які враховуватимуть при захисті магістерської роботи. 

Яців Р., запропонував розіслати свої пропозиції по вчених радах 
факультетів і методичних комісій для підготовки підсумкового документа. 

 
УХВАЛИЛИ: методичним комісіям факультетів опрацювати інформацію 

проректора НТР Р. Яціва і подати свої пропозиції до 28 грудня 2016 р. 
методичній комісії ЛНАМ для затвердження підсумкового документу по 
виконанню дипломної роботи магістра.  

Результати голосування: одноголосно 
 
ІІ. СЛУХАЛИ:  

Погодження Правил прийому студентів до ЛНАМ на 2017 р.  

Кусько Г., секретар Приймальної комісії, зазначила, що Правила прийому 
розроблені приймальною комісією Львівської національної академії мистецтва 
відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 13 жовтня 2016 року № 1236.  

Доповідач озвучила основні положення та структуру проекту «Правил 
прийому до Львівської національної академії мистецтв на 2017 р.», який 
необхідно затвердити до 1. 12. 2016 р.  

Голова Вченої ради поставив «Правила прийому до Львівської 
національної академії мистецтв на 2017 р.» на голосування. 
Результати голосування: одноголосно. 
 

УХВАЛИЛИ: прийняти «Правила прийому до Львівської національної 
академії мистецтв на 2017 р.». 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ:  

Звіт докторанта В. Косіва і аспірантів про роботу над науковими 
дослідженнями. 

 
Яців Р. представив звіти аспірантів, які завершили навчання в аспірантурі. 



Голова Вченої ради урочисто вручив аспірантам-випускникам 
Посвідчення, побажавши в подальшому успішного захисту дисертацій. 
 

Докторант: 
1. Косів В.М. (2013) (17.00.06) 

Аспіранти: 
Стаціонар: 
1. Варшавська К.Є. (05) 
2. Андрійовська А.М. (05) 
3. Кузіч Р.С. (05) 
4. Вахняк М.І. (06) 
5. Бермес Н.В. (06) 
6. Гарайда Д.В. (07) 
7. Лоїк Л.Г. (07) 
8. Кузюра-Сметана О.В. (07) 
9. Татарина А.О. (07) 
10. Загайська Д.В. (01) 
11. Одрехівський В.В. (05) 
 
Заочна форма: 
1. Болсун А.А. (05) 
2. Іваниш Г.І. (06) 
3. Волошенко В.О. (06) 
4. Гаврилів Г.М. (05) 
 
Косів В., у звіті зазначив, що упродовж 2013-2016 рр. велася робота над 
докторською дисертацією: «Українська ідентичність у графічному дизайні 
1945-1989 років: символи, образи, стилістика», озвучивши суть і важливість 
наукового дослідження. Зупинив увагу на багатій джерельній базі, яку 
досліджував в Україні і у США. Упродовж 2015-2016 рр. докторант 
реалізовував науковий проект за темою дисертації в Колумбійському 
Університеті в Нью-Йорку, фінансований програмою Фулбрайта 
Держдепартаменту США. 

Проведена ним ґрунтовна робота у бібліотеках, архівах та музеях: 
— твори графічного дизайну (всього — понад 3000 одиниць): 
плакати, обкладинки періодичних видань, брошури, листівки; 
— документи державних структур, громадських організацій, церков; 

— приватна кореспонденція авторів (Бутович, Січинський, Андрусів, 
Гніздовський, Кейван та ін.); 

— література (всього понад 420 позицій). 
Опрацьовано велику кількість фондів, збірок, колекцій: 

Україна — 12, Польща — 9, Словаччина — 1, Франція — 1, США — 19.  
В. Косів записав 47 інтерв’ю з авторами графічного дизайну, активними 
громадськими діячами в Україні та за кордоном. 



Докторант брав участь у наукових конференціях, семінарах, лекціях, 
презентаціях: 8 доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях; 
16 наукових семінарів, лекцій, презентацій в наукових установах та 
університетах (в т.ч. Варшавському Університеті, НТШ в Нью-Йорку, 
Українська Вільна Академія Наук в Нью-Йорку, Колумбійському Університеті 
в Нью-Йорку, Гарвардському Університеті, університетах в Нью-Джерсі, 
Каліфорнії та ін.). 
 
Яців Р., згідно протоколу засідання кафедри ІТМ № 5 від 13.10.2016р., 
запропонував для затвердження список аспірантів першого року навчання і 
керівників наукових досліджень: 
1. Єднаковська К. – науковий керівник Стельмащук Г.Г. 
2. Кукіль Л. – науковий керівник Бірюльов Ю.О. 
3. Кульчицький С. – науковий керівник Шафран Р.С. 
4. Кучер О. – науковий керівник Голубець О.М. 
5. Матковська І. – науковий керівник Шафран Р.С. 
6. Мікула Н. – науковий керівник Голубець О.М. 
7. Москалюк М. – науковий керівник Рибак О.З. 
8. Форкун А. – науковий керівник Тканко З.О. 
9. Широка О. – науковий керівник Косів Р.Р. 
10. Шпакович О. – науковий керівник Бірюлов Ю.О. 
11. Щевйова У. – науковий керівник Левкович Н.Я. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити звіт докторанта В. Косіва про роботу над науковим 
дослідженням. 
2. Затвердити керівників наукових досліджень аспірантів першого року 
навчання. 
Результат голосування: одноголосно. 
 
ІV. РІЗНЕ:  
Яців Р., запропонував проводити змінні виставки педагогів ЛНАМ в Актовій 
залі і в коридорі ІІ-го поверху адміністративного корпусу. Відповідно, музей 
академії залишити музеєм зі сталою експозицією. На сьогодні, це – експозиція 
творів випускників різних років ЛНАМ, присвячена 70-річному ювілею 
академії. 

Зачитав список членів Художньої ради ЛНАМ, до якого було 
запропоновано ввести кандидатуру завідувача кафедри сакрального мистецтва, 
професора Р. Василика.  
Результат голосування: одноголосно. 
 
УХВАЛИЛИ: приміщення Актової зали і коридор ІІ-го поверху 
адміністративного корпусу ЛНАМ затвердити як експозиційний простір для 
проведення змінних виставок педагогів-митців.  
 
 



Яців Р., звернувся з проханням до членів Вченої ради від імені Тадея 
Дмитрасевича, автора книги «Вибрані праці. Мистецтво» Т. З, підтримати 
публікацію і дозволити використати логотип ЛНАМ в реквізитах видання. 

УХВАЛИЛИ: підтримати публікацію Т. Дмитрасевича «Вибрані праці. 
Мистецтво». Т. З з використанням логотипу ЛНАМ. 
Результат голосування: 
одноголосно. 

Голова Вченої ради 

Учений секретар 
 


