
Протокол № 3
засідання Вченої ради факультету ІТМ 

Львівської національної академії мистецтв
від 8 лютого 2016 року

Присутні: проф.Шмагало Р.Т., доц. Покотило Г.М., Яців Р. М.,         
доц.Лупій С. П., доц. Костюк І. В., Райтер Р. І., проф. Стельмащук Г. Г.,
Нікітенко К. В., доц.Войнаровський А. Ф., Рахманкіна А.-М., Панькевич С.

П о р я д о к д е н н и й
1. Затвердження плану роботи вченої ради на другий семестр 2015 – 2016 н.р.

Покотило Г.М., вчений секретар факультету ІТМ. 
2. Про роботe кураторів у закріплених студентських групах.

Куратори академічних груп.
3. Про результати проведення зимової сесії на факультеті ІТМ.

Шмагало Р.Т., декан ф-ту ІТМ, зав.кафедрами. 
4. Звіт про роботу вченої ради факультету ІТМ за 1-й семестр 2015 – 2016 н.р.

Покотило Г.М., вчений секретар факультету ІТМ. 

Слухали: Покотило Г.М. про затвердження плану роботи Вченої ради 

факультету ІТМ на ІІ семестр 2015 – 2016 н.р. (план роботи вченої ради ф-ту 

ІТМ додається). Питання, які ми не висвітлили в першому семестрі 

переносяться в другий семестр поточного року.

Шмагало Р. Т. Для затвердження плану роботи Вченої ради факультету ІТМ 

на ІІ семестр 2015 – 2016 н.р. прошу проголосувати.

Результати голосування:
“ЗА” – одноголосно

“ПРОТИ” – немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає 

Слухали: Бабунич Ю. І., куратора кафедри історії та теорії мистецтва. 

Зауважила, що одним із головних завдань куратора має бути спрямування 

зусиль на адаптацію студентів 1-го курсу до нової системи навчання, 

ознайомлення їх із правами та обов’язками. З цією метою постійно 

проводиться моніторинг якості навчання і відвідуваності студентами кафедри 

ІТМ, а також забезпечується контакт студентів з деканатом. Закцентувала 

свою увагу на дисципліні відвідуваності занять студентами кафедри ІТМ. 



Зокрема, студентка 3-го курсу Бляшин А. протягом семестру практично не 

відвідувала занять. (Звіт куратора Бабунич Ю. І.  про результати роботи 

кураторів кафедри ІТМ додається до протоколу).

Шмагало Р. Т. зауважив, що важливим є питання  дисципліни  студентів, які 

слід обговорювати заздалегідь, протягом навчального семестру.

Стельмащук Г. Г. Хочу подякувати Бабунич Ю. І. за кураторську роботу, 

вона добре з нею справляється, весь час займається із студентами кафедри 

ІТМ, веде з ними розмови про навчальний процес, робить постійний 

контроль відвідуваності і якості навчання студентів.

Слухали: Кулешник О. І., куратора кафедри менеджменту мистецтва. 

За поточний рік з академічними групами кафедри було проведено низку 

зустрічей, під час яких відбулося ознайомлення студентів, зокрема студентів 

1 курсу, зі структурою ЛНАМ, факультету, їхніми правами та обов’язками, 

правилами користування науковою бібліотекою, правилами проживання в 

гуртожитку та умовами навчання на факультеті ІТМ. Також було обговорено 

особливості поточного та підсумкового контролю навчальної діяльності 

студентів, формування культури навчальної праці студента, особливості 

підготовки до екзаменаційної сесії. Проведено бесіди на теми «Особливості 

поточного контролю за навчальною діяльністю студентів» та «Особливості 

підготовки студентів до екзаменаційної сесії та участь у ній». За підсумками 

навчання і дисципліни у 1-му семестрі 2015 – 2016 н.р. Кулешник О. І. 

виокремила таких студентів кафедри ММ з найбільшою кількістю пропусків: 

Пивовар А. (1-й курс), Радзевелюк А. (3-ій курс), Іванов М. (3-ій курс), 

Монтік О. (3-ій курс), Мартинів А.-М. (3-ій курс). Також, Шумик Б. (3-ій 

курс), Матішинець Д. (3-ій курс), Рижов І. (2-ий курс) мають труднощі у 

заліковій та екзаменаційній сесіях.

Куратор Кулешник О. І., закцентувала свою увагу на тому, що із 3 

курсом розпочали три проекти, про які інформуємо через Фейсбук у вигляді 

інформаційного повідомлення освітнього та рекламного характеру: 

«Навчальні майстерні ЛНАМ», «У майстерні художника», «Львівські 



галереї». Така практика дасть напрацювання контактної бази для 

майбутнього менеджера усвідомлення потреб художника, галериста, 

покупця, колекціонера. А також спонукатиме для створення нових проектів.

Яців Р. М. відзначив, що дуже доброю практикою є відвідування творчих 

майстерень. Таку ідею можна рекомендувати проводити на різних курсах

для того, щоб студенти відчули значимість того фаху, який вони набувають.

Шмагало Р. Т. зауважив, що куратори факультету ІТМ набули певного 

досвіду і це відображається на самих студентах, на їхній дисципліні. Дуже 

важливим є те, які ініціативи пропонують куратори, особливо для майбутніх 

менеджерів.

Слухали: Шмагала Р. Т., про результати проведення зимової сесії на ф-ті 

ІТМ. Відзначив, що дисципліна щодо відвідуваності занять на факультеті має 

певні проблеми, над якими ми повинні всі працювати. В результаті цього, за 

підсумками заліково-екзаменаційної сесії у 1-му семестрі 2015 – 2016 н.р. 

були відраховані такі студенти:

1. Микитишин А. (студ. 1-го курсу каф. ІТМ) – за власним бажанням.

2. Бляшин А. (студ. 3-го курсу каф. ІТМ) – за академічну неуспішність

3. Терновецька А. (студ. 5-го курсу каф. ІТМ)

4. Пивовар А. (студ. 1-го курсу каф. ММ)

Також, студентка 5-го курсу каф. ММ Салівон М. написала заяву на перевід 

на заочну форму навчання.

Слухали: Покотило Г. М., вченого секретаря ф-ту ІТМ, про роботу вченої 

ради ф-ту ІТМ за 1-ий семестр 2015 – 2016 н.р.  Всі питання, які були 

заплановані на цей семестр вченою радою ф-ту ІТМ, ми відпрацювали. Є 

питання, які ми за браком часу не могли розглянути, то ми їх переносимо на 

2-й семестр 2015 – 2016 н.р.

Вчений секретар  Покотило Г.М.


