
Протокол № 6 

засідання Вченої ради факультету ІТМ  

Львівської національної академії мистецтв 

від 6 квітня 2017 року 

 

Присутні: проф.Шмагало Р.Т., доц. Покотило Г.М., проф. Кравченко Я. О., 

д.і.н. Нікітенко К. В., доц. Якуб як М. В., доц. Райтер Р. І., Бабунич Ю. І., 

методист факультету ІТМ, Іванишин І. П., профорг первинної профспілкової 

організації факультету ІТМ, Панькевич С., голова студентського 

самоврядування ф-ту ІТМ, Каралюс Р., заступник голови студентського 

самоврядування   

 

 

Порядок денний  

1. Про шляхи активізації науково-методичної діяльності на факультеті ІТМ.  

                   Бабунич Ю. І., методист ф-ту ІТМ, зав.кафедрами 

2. Про роботу кафедри менеджменту мистецтв (проблеми популяризації мистецтва у 

формуванні громадянського суспільства). 

                       Нікітенко К. В., зав.каф. ММ 

      3.  Про проблеми в діяльності студентського наукового товариства на факультеті ІТМ. 

                       Панькевич С.., голова НСТ 

4. Різне. 

 

Слухали: Бабунич Ю. І., методиста факультету ІТМ, про науково-

методичну діяльність на факультеті, яка наголосила на тому, що в 

Академії проходить ліцензування і на кафедрах факультету ІТМ оновлено 

всі робочі і навчальні програми згідно ліцензійних вимог. В програмах 

враховані години для практичних занять, для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів. Також, потрібно з акцентувати увагу на 

вибіркових дисциплінах. До кожної вибіркової дисципліни повинні бути 

розроблені робочі програми, які мають бути, також, в електронному 

вигляді. Потрібно внести зміни до навчальних планів випускаючих 

кафедр, що активізує процес створення каталогу вибіркових дисциплін. 

По кафедра мають бути укладені каталоги вибіркових дисциплін, які 

будуть розміщені на сайті ЛНАМ. До кінця травня мають бути готові 

програми вибіркових дисциплін. Також до 14 квітня 2017 року потрібно 

подати нові сформовані навчальні плани. Мають бути 2 окремі навчальні 

плани на ОР «Магістр»: наукова робота  і професійна робота. 



 З метою активізації науково-методичної діяльності факультету кафедри 

можуть вносити пропозиції стосовно організації тематичних науково-

практичних конференцій, круглих столів чи семінарів. 

Панькевич С.: Із основних навчальних предметів ще буде додано 

вибіркові дисципліни? 

Бабунич Ю. І.: Так. 

Якуб’як М. В. Якщо на дисципліну вільного вибору в групі не набереться 

20 чоловік? 

Бабунич Ю. І. Якщо в групі не буде 20 студентів, то та чи інша дисципліна 

цього року читатися не буде. 

Якубяк М. В. Чи будуть додаткові години? 

Бабунич Ю. І. Передбачено 2 год, які враховані в тижневий обсяг 

навантаження студента. 

Шмагало Р. Т. Наголосив на розпорядженні №11 від 06 квітня 2017 р. – до 

14.04.2017 р. потрібно подати у Відділ інформаційних технологій 

(Кулешнику Т. Я.) та голові науково-методичної ради ЛНАМ Печенюк Т. 

Г. експлікації програм вибіркових дисциплін для «Каталогу вибіркових 

дисциплін ЛНАМ». Прошу всіх зав.кафедр повідомити викладачів, авторів 

вибіркових дисциплін про це розпорядження. Також, Каталог вибіркових 

дисциплін (від факультету) можна помістити на сайті факультету. 

 Нікітенко К. В. Відзначив роботу методиста факультету ІТМ Бабунич Ю. 

І. З акцентував увагу на тому, що на кафедрі менеджменту мистецтва в 

роздрукованому вигляді є всі програми. В електронному вигляді викладачі 

кафедри відмовляються подавати програми, тому що це їхня 

інтелектуальна власність. 

Бабунич Ю. І. Я це питання з’ясовувала з проректором з науково-

педагогічної роботи Шафран Р. С., яка пояснила, що механізму захисту 

авторського права програм викладачів у нас немає.  



Шмагало Р. Т. Я це питання піднімав на вченій раді ЛНАМ, де дійшли 

згоди, щоб програми в електронному вигляді подавати в такому вигляді: 

назва програми, анотація, список літератури і сітка годин. 

Райтер Р. І. Яким чином будуть проінформовані студенти про вибіркові 

дисципліни? 

Шмагало Р. Т. Є Положення про вибіркові дисципліни, яке розробила 

Печенюк Т. Г. і там все є описано. На мою думку, в цьому положенні 

описана дуже складна схема вільного вибору дисциплін.  

 Також прошу звернути увагу на Положення, які ще не затвердженні. 

Райтер Р. І. Якщо один лектор розробив програму, а інший лектор читає 

дану дисципліну, то він повинен розробити іншу програму? 

Шмагало Р. Т. Я думаю, що має бути співавторство. 

 Також, хочу подякувати Бабунич Ю. І. за якісне виконання методичної 

роботи. 

 

Слухали: Нікітенка К. В., зав.кафедри менеджменту мистецтва, про 

роботу кафедри менеджменту мистецтва, який з акцентував свою увагу на 

основних питаннях навчальної, методичної, наукової та виховної роботи 

(звіт про роботу кафедри ММ додається до протоколу). 

Шмагало Р. Т. Наголосив на тому, що кафедра менеджменту мистецтва 

активна, подякував за роботу. 

Нікітенко К. В. Якщо вчена рада погодиться, то я хочу представити свій 

звіт як завідувача кафедри менеджменту мистецтва за 2014 – 2017 рр. 

Шмагало Р. Т. У зв’язку з тим, що співпали терміни звіту кафедри ММ і 

звіту зав.кафедри ММ, ми можемо заслухати ваш звіт, а наступному 

засіданні дати певні висновки. Прошу за це проголосувати:  

«ЗА» - одноголосно 

Слухали: Звіт завідувача кафедри менеджменту мистецтва д.і.н., доцента 

Нікітенка К. В. за 2014 – 2017 рр. За вказаний період вийшло друком 30 

публікацій. З них – 10 у наукових виданнях, включених до переліку 



наукових фахових видань України. Індивідуальна монографія: «1941: 

Злочин і покарання. Причини поразок Червоної армії». Член редколегії 

двох наукових видань: Вісник ЛНАМ (Львів); Парадигма пізнання: 

Гуманітарні питання (Київ). Член спеціалізованої вченої ради по захисту 

дисертацій ЛНАМ. Також, керівництво 8 аспірантами і 12 дипломниками. 

(Детальний звіт додається до протоколу). 

     Шмагало Р. Т.: Прошу проголосувати за звіт Нікітенка К. В.: 

Результати голосування: 

“ЗА” – 10 

“ПРОТИ” – 0 

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 

Слухали: Панькевич С., голова НСТ, про проблеми в діяльності 

студентського наукового товариства на факультеті ІТМ. Засідання СНТ, 

проведене 27.03.2017 р., не було максимально результативним. Порядок 

денний засідання СНТ: Зміни у положенні СНТ; Підготовка до студентської 

науково-теоретичної конференції, обговорення актуальних тем для 

написання статей; Пошук активних студентів з інших факультетів у 

соціальних мережах для участі в діяльності СНТ; Теми для організації лекцій 

для студентів ЛНАМ; Відгуки про відвідані виставки, які були проведені у 

Львові за останній місяць; Організація поїздки в Ужгород. Не зважаючи на 

результати засідання, діяльність СНТ на даний момент не є достатньо 

активною, оскільки серед учасників переважають лише студенти факультету 

ІТМ: 1,3,5 курс кафедри менеджменту мистецтва та 1,3,5 курс кафедри історії 

та теорії мистецтв, у кількості 6 – 9 осіб. При багаторазовому наголошенні 

про важливість діяльності СНТ, учасники не проявляють бажання працювати 

над проектами, 2 курс кафедри історії та теорії мистецтв виявляє байдужість 

до діяльності факультету ІТМ та СНТ зокрема. Аспіранти та студенти 

факультетів ДПМ, ОМіР, Дизайну не беруть участь в діяльності СНТ, це 

основна проблема не активності товариства, через малу кількість учасників 

та не згуртованість робочого колективу СНТ. 



 

Слухали: Нікітенка К. В. з інформацію про теми дипломних робіт студентів  

денної та заочної форм навчання кафедри ММ за ОР «Бакалавр» та ОР 

«Магістр». (Теми дипломних робіт додаються до протоколу). 

Ухвалили: затвердити теми дипломних робіт студентів кафедри 

менеджменту мистецтва за ОР «Бакалавр» та «Магістр». 

Результати голосування: 

“ЗА” – 10 

“ПРОТИ” – 0 

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 

Слухали: Кравченка Я. О. з інформацію про теми дипломних робіт студентів  

денної та заочної форм навчання кафедри ІТМ за ОР «Бакалавр» та ОР 

«Магістр». (Теми дипломних робіт додаються до протоколу). 

Ухвалили: затвердити теми дипломних робіт студентів кафедри історії і 

теорії мистецтва за ОР «Бакалавр» та «Магістр». 

Результати голосування: 

“ЗА” – 10 

“ПРОТИ” – 0 

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 

 

Слухали: Шмагала Р. Т. з інформацією про студентів 4 і 2 курсу ОР 

«Магістр», які мають академічну заборгованість після сесії: Монтік О. (4 

курс, кафедра ММ), Гиба П.- О. (2 курс ОР «Магістр», кафедра ММ), Білан К. 

(2 курс ОР «Магістр», кафедра ІТМ). До 28 квітня 2017 р. дані студенти 

можуть ліквідувати академічну заборгованість, згідно розпорядження 

проректора з науково-педагогічної роботи. 

 

Слухали: Шмагала Р. Т. з інформацією про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. Прошу 



зав.кафедр повідомити і ознайомити з наказами всіх викладачів, які 

проходять по конкурсу, щоб в терміни подавати документи. 

 

 

 

Вчений секретар                                                                            Покотило Г.М. 

 

 

 

 


