
Протокол № 7 

засідання Вченої ради факультету ІТМ  

Львівської національної академії мистецтв 

від 19 травня 2017 року 

 

Присутні: проф.Шмагало Р.Т., доц. Покотило Г.М., доц. Яців Р. М., проф. 

Стельмащук Г. Г., д.і.н. Нікітенко К. В., доц. Якуб як М. В., доц. Райтер Р. І., 

проф. Кравченко Я. О., Бабунич Ю. І., методист факультету ІТМ,  Іванишин 

І. П., профорг первинної профспілкової організації факультету ІТМ, 

Панькевич С., голова студентського самоврядування 

 

Порядок денний  

1. Про підготовку до проведення науково-творчої конференції професорсько-

викладацького складу ЛНАМ. 

                   Яців Р. М., проректор з наукової роботи 

2. Про підготовку до проведення студентської науково-творчої конференції. 

                 Яців Р. М., проректор з наукової роботи 

3. Конкурсні справи. 

 

Слухали: Яціва Р. М., проректора з наукової роботи, про підготовку до 

проведення науково-творчої конференції професорсько-викладацького 

складу ЛНАМ. Конференція відбудеться 23 травня 2017 року. Конференція 

буде проходити у вигляді секційних засідань. Кожна секція має свою 

тематику і проблематику. Буде 3 секції: 1 – Мистецтвознавство: 2 – 

Соціально-гуманітарні науки; 3 – Дизайн. Тематика конференції: Історія 

образотворчого мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва і дизайну: з 

нових досліджень; Розвиток реставраційної справи; Сучасний художній 

процес і соціокультурні пріоритети часу; Актуальні проблеми практики 

мистецтва і дизайну; Галерейна справа; Значення і місце сучасного 

українського мистецтва у світовому контексті; Концептуальне поле сучасних 

мистецьких практик: авторське відкриття чи запозичення? Нова пластична 

форма та ідентичність автора; Художник і морально-етична відповідальність 

перед суспільством; Нові історичні виклики в українській науці і мистецтві: 

ідейний і творчо- вольовий аспект. Зареєстровано 114 учасників конференції. 

 



Слухали: Яціва Р. М., проректора з наукової роботи, про підготовку до 

проведення студентської науково-творчої конференції. Зареєстровано 70 

учасників. Цього року на студентській конференції запланована творча 

виставка. 

Стельмащук Г. Г.: Пропоную, щоб Конференції проводилися у осінній 

період. 

Шмагало Р. Т.: Завжди є проблема, щоб Конференції проводилися не під час 

навчального процесу. Це планується для того, щоб студенти змогли прийти, 

виступити, бути слухачами на викладацькій конференції. Також, мені 

видається позитивною ініціатива зробити секції за тематикою. 

Яців Р. М.: Всі зауваження та пропозиції будемо враховувати вподальшій 

роботі. 

 

Слухали: Шмагала Р. Т., декана факультету ІТМ, про проведення заліково-

екзаменаційної сесії. На даний час ще триває екзаменаційна сесія. Студенти , 

які не здали залікової сесії можуть брати в деканаті талони для їх перездачі. 

Екзамени по талонах перездаються в терміни з 23.05.2017 – 05.06.2017 р. 

Виникла проблема у студентів 3 курсу, Бляшин А. (кафедра ІТМ), Одудько 

А. (кафедра ММ), із перескладанням заліку з предмету Педагогіка, 

психологія (викл. Войнаровський А. Ф.). Студенти не можуть взяти талон, 

тому що викладач призначив повторний курс по даному предмету. Це 

вважається порушенням: є Закон України і є Положення ЛНАМ Про 

ліквідацію академічних заборгованостей студентами. В даних документах 

прописано послідовність перескладання навчальних дисциплін: студент, який 

під час підсумкового контролю отримав 35 – 59 балів, має право на повторні 

проходження підсумкового контролю: перше – на засіданні відповідної 

кафедри або перед лектором, друге – на засіданні комісії з ліквідації 

академічної заборгованості. Якщо студент не пройшов і ці дві перездачі, тоді 

можна призначати повторний курс для вивчення дисциплін. 



 Прошу, Якуб’яка М. В., зав.кафедри соціально-гуманітарних наук, 

довести до відома викладачів кафедри, зокрема Войнаровського А. Ф., про 

порядок приймання, перескладання заліків та екзаменів.  

 Також, цю інформацію прошу взяти до відома всім завідуючим кафедр 

і ознайомити викладачів. 

 Положення про ліквідацію академічних заборгованостей студентами 

ЛНАМ є розміщено на сайті ЛНАМ. 

Ухвалили: інформацію про порядок ліквідації академічних заборгованостей 

студентами ЛНАМ прийняти до відома. 

 

Слухали: конкурсні справи кафедри історії і теорії мистецтва: викладача 

Кравченко М. Я. 

Ухвалили: рекомендувати кандидатуру Кравченко М. Я. на посаду  

викладача кафедри історії і теорії мистецтва. 

 

Результати таємного голосування: 

 „ЗА” – 11  

 „ПРОТИ” – 0  

 „УТРИМАЛИСЯ” – 0  
 

 

Слухали: конкурсні справи кафедри менеджменту мистецтва про 

присвоєння вченого звання доцента Щурко У. В. 

Ухвалили:Рекомендувати кандидатуру Щурко У. В. на присвоєння вченого 

звання доцента. 

 

Результати таємного голосування: 

 „ЗА” – 11  

 „ПРОТИ” – 0  

 „УТРИМАЛИСЯ” – 0  

 

Слухали: конкурсні справи кафедри соціально-гуманітарних наук: старшого 

викладача Покотило Г. М. 

Ухвалили: рекомендувати кандидатуру Покотило Г. М. на посаду  старшого 

викладача кафедри соціально-гуманітарних наук. 

 

Результати таємного голосування: 

 „ЗА” – 11 

 „ПРОТИ” – 0  

 „УТРИМАЛИСЯ” – 0  



Слухали: конкурсні справи кафедри соціально-гуманітарних наук: старшого 

викладача Проскурняк М. Б. 

Ухвалили: рекомендувати кандидатуру Проскурняк М. Б. на посаду  

старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних наук. 

 

Результати таємного голосування: 

 „ЗА” – 11 

 „ПРОТИ” – 0  

 „УТРИМАЛИСЯ” – 0  

 

 

Слухали: конкурсні справи кафедри соціально-гуманітарних наук: старшого 

викладача Стойки Б. М. 

Ухвалили: рекомендувати кандидатуру Стойки Б. М. на посаду  старшого 

викладача кафедри соціально-гуманітарних наук. 

 

Результати таємного голосування: 

 „ЗА” – 11  

 „ПРОТИ” – 0  

 „УТРИМАЛИСЯ” – 0  

 

Слухали: конкурсні справи кафедри соціально-гуманітарних наук: викладача 

Сухорської Н. І. 

Ухвалили: рекомендувати кандидатуру Сухорської Н. І. на посаду  

викладача кафедри соціально-гуманітарних наук. 

 

Результати таємного голосування: 

 „ЗА” – 11  

 „ПРОТИ” – 0  

 „УТРИМАЛИСЯ” – 0  

 

Слухали: конкурсні справи кафедри фізичного виховання: старшого 

викладача Щур Л. Р. 

Ухвалили: рекомендувати кандидатуру Щур Л. Р. на посаду  старшого 

викладача кафедри фізичного виховання. 

 

Результати таємного голосування: 

 „ЗА” – 11  

 „ПРОТИ” – 0  

 „УТРИМАЛИСЯ” – 0  

 

 

Слухали: конкурсні справи кафедри фізичного виховання: старшого 

викладача Борика О. І. 



Ухвалили: рекомендувати кандидатуру Борика О. І. на посаду  старшого 

викладача кафедри фізичного виховання. 

 

Результати таємного голосування: 

 „ЗА” – 11 

 „ПРОТИ” – 0  

 „УТРИМАЛИСЯ” – 0  

 

 
 

 

 

 

Вчений секретар                                                                            Покотило Г.М. 

 

 


