
Протокол № 4
засідання Вченої ради факультету ІТМ 

Львівської національної академії мистецтв
від 12 квітня 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. Кравченко Я. О.,
Нікітенко К. В., Якуб¢як М. В., Панькевич С., Каралюс Р. 

П о р я д о к д е н н и й
1. Про науково-методичну діяльність на факультеті ІТМ.

Лупій С. П., методист ф-ту ІТМ, зав.кафедр.
2. Про шляхи вдосконалення видавничої діяльності на ф-ті ІТМ та підготовку 

публікацій до ювілейного святкування 70-ліття ЛНАМ. 
Новачинський Ю., начальник відділу видавництва та інформації ЛНАМ,
Шмагало Р. Т., декан ф-ту ІТМ.

3. Про діяльність студентського наукового товариства на факультеті ІТМ.
Панькевич С. Т., голова НСТ

Слухали: Лупій С. П., методиста ф-ту ІТМ, про науково-методичну 

діяльність на ф-ті ІТМ. 

Лупій С. П. відзначила, що науково-методична робота на факультеті має 

свою цілеспрямованість. На кафедрах перероблені навчальні програми, 

розроблені контрольні роботи, лекції забезпечені ілюстративним матеріалом. 

Кожна кафедра має свою специфіку, яка відображена у науково-методичній 

роботі.Зокрема, науково-методична робота каф. ІТМ:

1. Перероблено навчальні програми відповідно до змін у навчальному 
плані (перехід з 35 навчальних тижнів  на 31).

2. Методично забезпечено курси конспектами лекцій та планами 
семінарських занять, завданнями для самостійної роботи, вдосконалено 
ілюстративний ряд.

3. Вийшли друком «Енциклопедія художнього металу» у 2 томах 
професора кафедри ІТМ Шмагала Р.Т.

4. Видано у 2015 р. підручник Костюк І.В.  «Міфологія та іконографія» 
для студентів 1 курсу факультету ІТМ (отримав гриф МОН для 
студентів вищих навчальних закладів)

5. Укладено та рекомендовано до друку монографію Студницького Р.О., 
Студницької М.Р. «Церкви Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ 
ст.: художній образ храму»



6. Викладач Білан І. провів відкриту лекцію з навчальної дисципліни 
Історія ДУМ для студентів 3 курсу. 

7. Написано рецензію на відкриту лекцію викладача Білана І. за
підписами Кравченко Я. О., Стельмащук Г. Г., Бадяк В.П.. Цимбала 
Л.І., Бабунич Ю.І. Обговорено на засіданні кафедри.

8. Розроблено тести та завдання для контрольних робіт зі всіх навчальних  
курсів.

9. Оновлено екзаменаційні білети зі всіх навчальних курсів.
10.Започатковано відвідування тематичних лекторіїв студентами 

факультету ІТМ у Львівській картинні галереї мистецтв ім. 
Б.Возницького.

11. Започатковано читання лекцій студентами кафедри ІТМ у художніх 
школах Львова (за ініціативою відділу культури ЛОДА).

12.Практикується опрацювання фондів декоративно-ужиткового 
мистецтва львівських музеїв (зокрема Львівського історичного музею) 
студентами 2 – 3 курсів факультету ІТМ (викладачі кафедри).

13. Здійснено навчальні поїздки до Києва та по Львівській області  
відповідно до навчальних програм з курсу «Історія українського 
мистецтва та архітектури (викладачі кафедри Студницька М.Р., 
Кравченко М.Я.).

14.Вийшла друком монографія Г.Г.Стельмащук «Українські народні 
головні убори» (використовується у курсі Історія ДУМ) і перемогла у 
конкурсі «Українська книга року» за вагомий внесок у розвиток 
українознавства.

15.Укладено методичні рекомендації до проведення педагогічної практики 
для студентів 4 і 6 курсів студентів кафедри ІТМ. (Звіт каф. ІТМ про 
науково-методичну роботу додається до протоколу)

Науково-методична робота каф. ММ:
1. Розробка та реалізація міжвузівської освітньої програми «Дні 

модернізму у Львові » за участі викладачів кафедри.
2. Розроблені методичні вказівки до написання дипломних робіт 

бакалаврів.
3. Проведено кафедрою наукову конференцію «Соціокультурна  

діяльність: стан проблеми, перспективи розвитку». 27 листопада 2015 
р. 

4. Участь у засіданнях редакційних колегій ВАК-видань: Вісник ЛНАМ;
Парадигма пізнання. Гуманітарні питання. Участь  у засіданнях 
спеціалізованої вченої ради ЛНАМ

5. Розробка навчально-методичних комплексів дисциплін:Менеджмент 
СКД; Історія сучасного світу; Основи фінансів; Методика підготовки 
магістерської роботи;Методика вкиладання Сд;Бухгалтерський облік та 
ін. (звіт каф. ММ про науково-методичну роботу додається до 
протоколу).

Науково-методична робота каф. СГН:



1. Участь у проведенні опитування студентів “Пропозиції щодо покращення 
навчального процесу та методики викладання іноземної мови” (всі викладачі з
іноземної мови кафедри).

2. Участь у проведенні конкурсу “Кращий знавець англійської мови” .
3. Підготовано студентів до участі в конкурсі “Кращий знавець англійської

мови” Проведення бесіди зі студентами на тему: “Рекомендації щодо дій 
населення у надзвичайних ситуаціях” .

4. Участь у засіданнях ректорату, вченої ради ЛНАМ, вченої ради 
факультету ІТМ.

5. Забезпечено навчальний процес сучасною літературою, сучасними 
методичними засобами .

6. Забезпечено навчальний процес підручниками Le Kiosque 1 i Le Kiosque
2.

7. Видано методичну розробку для студентів художніх спеціальностей
“Українсько-англійський розмовник на побутову тематику” для 
студентів I-IV курсів усіх спеціальностей – Львів: ЛНАМ, 2015 р.– 40 с.

8. Виконано переклади на англійську мову додатків до дипломів для 
повного, скороченого бакалаврів, спеціалістів й магістрів спеціальностей 
профільних кафедр.

9. Переклад на англійську мову тем дипломних робіт випускників кафедр 
та ін. (звіт каф. СГН про науково-методичну роботу додається до 
протоколу).

Науково-методична робота каф. ФВ:
1. Навчальна робота на кафедрі виконується вчасно і згідно 

індивідуального плану роботи викладачів
2. Розроблені навчальні і робочі програми із загального курсу фізичного 

виховання і спортивних секцій. Розроблені лекції згідно робочих 
програм.

3. Ведеться науково-дослідна і творча робота; участь у конференціях, 
семінарах; публікації у наукових виданнях та ін. (звіт каф. ФВ про 
науково-методичну роботу додається до протоколу).

Шмагало Р. Т. Дякую Лупій С. П. за детальний аналіз науково-методичної 
роботи на факультеті. Є багато зроблено і підготовлено до друку. Дуже 
важливо, щоб всі праці кафедр видавалися.
Костюк І. В. Закцентувала увагу на навчальних програмах, в яких мають бути 
внесені зміни відповідно до змін у навчальному плані (перехід з 35 
навчальних тижнів  на 31).
Покотило Г. М. Висловила зауваження щодо методичної комісії ЛНАМ у 
зв’язку з неправильною побудовою навчального процесу.
Шмагало Р. Т. Факультети мають свої методичні комісії, які працюють і 
голови цих комісії можуть обирати собі голову методичної комісії академії.
Лупій С. П. Чи доречно мати Академії методичну комісію? Оскільки я як 
голова методичної комісії факультету ІТМ не відчула діяльності цієї 
методичної комісії.



Шмагало Р. Т. Зараз працює статутна комісія, де ми розглядаємо питання про 
методичну комісію ЛНАМ. Органи самоуправління будуть аргументуватися 
окремими положеннями.
Ухвалили: затвердити звіт методиста ф-ту ІТМ Лупій С. П. про науково-
методичну роботу на ф-ті ІТМ. 

Слухали: Бенях Н. М., провідний спеціаліст відділу видавництва та 
інформації ЛНАМ, про шляхи вдосконалення видавничої діяльності на ф-ті 
ІТМ та підготовку публікацій до ювілейного святкування 70-ліття ЛНАМ.  
Відділом проводиться робота з підготовки документів для входження 
«Вісника ЛНАМ» у міжнародні науково-метричні бази даних. На даний час 
Вісник вже індексується у Google Scholar, присвоєно публікаціям Вісника  9 
випуск 27) міжнародний цифровий ідентифікатор об’єкта DOI, що збільшить 
облік цитованості наших авторів. Ведеться підготовка заявки до BASE -
Bielefeld Academic Search Engine (для збільшення цитованості наших авторів 
на європейському просторі). Розміщено інформацію на сайт академії про 
«Вісник ЛНАМ», а саме: інформацію українською та англійською мовами, 
подано архів номерів вісника у форматі PDF (статті у відкритому доступі). У 
період з березня по грудень 2015 р. у відділі видавництва та інформації 
видано друком та тиражовано:

1. Вісник Львівської національної академії мистецтв – три випуски (25, 
26, 27). Всього редакторами опрацьовано понад 150 статей.

2. Матеріали та програму конференцій (тези доповідей і повідомлень):
Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 
аспірантів і здобувачів ЛНАМ (20 травня 2015 р.) – 100 примірників тез 
конференції, 100 примірників програми конференції.
Матеріали конференції студентів ЛНАМ (21 травня 2015 р.) – 70 
примірників тез конференції, 70 примірників програми конференції.

3. Навчально-методичну літературу – науковий збірник «Дизайн 
інтер’єру» Т.1. – 50 примірників; С.Андрусів – методичні рекомендації 
– 20 примірників.

4. Монографія В.Бадяка «Пам’яткоохоронна історія Львова», Львів, 2015, 
160 с., іл.

5. Монографія Бадяка В.П. «Історія академії», Львів, 2016 р. – підготовка 
до друку, форматування, комп’ютерний набір.

6. Тиражування бланків та документів ЛНАМ для відділів (близько 3000 
бланків): Навчальний відділ, Деканати (ДПМ, Дизайн), Бухгалтерія, 
Відділ кадрів, Гуртожиток (паспортист, перепустки).

Слухали: Панькевич С., голова Науково-студентського товариства ЛНАМ, 
про діяльність СНТ на факультеті ІТМ. Студентське наукове товариство 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwj9vO3e49_IAhVLjCwKHZrDBU0&url=http%3A%2F%2Fwww.base-search.net%2Fabout%2Fen%2F&usg=AFQjCNHUVNDAqYaWXDCA-4fmkkQOFz4D2w&sig2=ShHyhZYIM0BuXHHNu8O5XA&bvm=bv.105841590,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwj9vO3e49_IAhVLjCwKHZrDBU0&url=http%3A%2F%2Fwww.base-search.net%2Fabout%2Fen%2F&usg=AFQjCNHUVNDAqYaWXDCA-4fmkkQOFz4D2w&sig2=ShHyhZYIM0BuXHHNu8O5XA&bvm=bv.105841590,d.bGg&cad=rjt


займається підготовкою до науково-теоретичної конференції студентів 
ЛНАМ, що відбудеться 22 квітня 2016 року, активізується залучення 
студентів до виступів із доповідями на конференції.

СНТ працює над проектом «Вшанування пам’яті корифеїв та викладачів 
ЛНАМ», присвяченого до святкування ювілею 70-ліття Львівської 
національної академії мистецтв. Створення «Календаря пам’яті» та 
«Меморіальної дошки», візуалізація даного проекту виконуватиметься 
студентами факультету дизайну, інформаційна частина – студентами 
факультетів ІТМ, ДПМ, ОМіР, дизайну, під керівництвом проректора із 
наукової роботи Яціва Р.М.

Також ми працюємо над проектом «Лекторії для дітей з художніх 
шкіл». Цей проект почав вже діяти.

Відвідування музеїв, галерей для пошукування нових тем для доповідей, 
курсових робіт, написання статей студентами ЛНАМ.
Шмагало Р. Т. Дякую Вам за таку докладну доповідь. Насправді дуже 
важливі ініціативи. Гарна ідея з «Календарем пам¢яті». Я вважаю, що це 
яскравий мистецький твір і вдячний матеріал. В майбутньому це може бути 
успішним і в комерційному плані.
Костюк І. В. Гарна ідея, я вважаю, що цю справу треба підтримати.
Яців Р. М. Я також хочу подякувати Панькевич С. і Каралюс Р. за плідну 
роботу і гарні ідеї.

Вчений секретар  Покотило Г.М.
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