
Протокол № 6
засідання Вченої ради факультету ІТМ 

Львівської національної академії мистецтв
від 26 травня 2016 року

Присутні: проф.Шмагало Р.Т., доц. Покотило Г.М., доц.Лупій С. П., доц. 
Костюк І. В., Райтер Р. І., проф. Стельмащук Г. Г., д.і.н. Нікітенко К. В., доц. 
Якуб¢як М. В., голова студентського самоврядування ф-ту ІТМ Панькевич С., 
заступник голови студентського самоврядування Каралюс Р. 

П о р я д о к д е н н и й

1. Конкурсні справи.
2. Різне.

Слухали: конкурсні справи кафедри історії і теорії мистецтва: викладача 
Бабунич Ю. І.
Ухвалили: Рекомендувати кандидатуру Бабунич Ю. І. на посаду  викладача 
кафедри історії і теорії мистецтва.

Результати таємного голосування:
„ЗА” – 10 
„ПРОТИ” – 0 
„УТРИМАЛИСЯ” – 0 

Слухали: конкурсні справи кафедри соціально-гуманітарних наук: старшого 
викладача Бурак М. І.
Ухвалили: Рекомендувати кандидатуру Бурак М. І. на посаду  старшого 
викладача кафедри соціально-гуманітарних наук.

Результати таємного голосування:
„ЗА” – 10 
„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” – 10 
„ПРОТИ” – 0 
„УТРИМАЛИСЯ” – 0 



Слухали: конкурсні справи кафедри соціально-гуманітарних наук: викладача 
Нестер Л. М.
Ухвалили: Рекомендувати кандидатуру Нестер Л. М. на посаду  викладача 
кафедри соціально-гуманітарних наук.

Результати таємного голосування:
„ЗА” – 10 
„ПРОТИ” – 0 
„УТРИМАЛИСЯ” – 0 

Слухали: конкурсні справи кафедри фізичного виховання: старшого 
викладача Гнедько Г. П.
Ухвалили: Рекомендувати кандидатуру Гнедько Г. П. на посаду  старшого 
викладача кафедри фізичного виховання.

Результати таємного голосування:
„ЗА” – 10 
„ПРОТИ” – 0 
„УТРИМАЛИСЯ” – 0 

Слухали: конкурсні справи кафедри фізичного виховання: викладача 
Кульчицького І. Р.
Ухвалили: Рекомендувати кандидатуру Кульчицького І. Р. на посаду  
викладача кафедри фізичного виховання.

Результати таємного голосування:
„ЗА” – 10 
„ПРОТИ” – 0 
„УТРИМАЛИСЯ” – 0 

Слухали: Костюк І. В., голова науково-методичної комісії факультету ІТМ,  
про внесення змін  і затвердження навчального плану на 2016 – 2017 н. р. для 
ОКР «Бакалавр» і ОКР «Магістр».
Ухвалили: внести зміни і затвердити навчальний план 2016 – 2017н.р.
Для ОКР «Бакалавр»:
1. Продовжити вивчення іноземної мови з трьох семестрів до п’яти.
2. Доповнити перелік дисциплін вільного вибору студента: «Основи 
аукціонної діяльності»,  «Дисципліна іншої спеціалізації».

Для ОКР «Магістр»:
1. Замість курсу «Теорія мистецтва» ввести курс «Мистецтво української 
діаспори» (І – ІІ семестри) 
2. Доповнити перелік дисциплін вільного вибору студента: «Спецкурс з 
іноземної мови професійного спрямування».



Результати голосування:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ” – 0
“УТРИМАЛИСЬ” – 0 

Слухали: Шмагала Р. Т., декана ф-ту ІТМ, про затвердженні розміри річної 
вартості оплати освітніх послуг на факультеті історії та теорії мистецтва 2016 
– 2017 н.р.
Ухвалили: звернутися до ректора ЛНАМ проф. Одрехіського В. В. з 
проханням ще раз переглянути встановлені ціни за освітні послуги на 
факультеті історії та теорії мистецтва 2016 – 2017 н.р., оскільки 
запропоновані бухгалтерією суми неминуче зірвуть вступну кампанію на 
факультеті на наступний навчальний рік. Колектив факультету розуміє 
труднощі матеріального становища ЛНАМ і необхідність збільшити вартість 
навчання, але таке збільшення має бути вмотивованим і продуманим 
стратегічно, бо запропонована цінова політика позбавить випускові кафедри 
ф-ту ІТМ студентів-контрактників, а можливо, і першокурсників взагалі. 

Вважаємо, що алгоритм збільшення оплати за навчання повинен бути 
зорієнтованим на поступове зростання впродовж кількох років, а не 
одноразовим, збільшеним на 100%, що сталося зараз.

Проведене опитування студентів факультету ІТМ ОКР «Бакалавр» 
показало, що жоден студент не буде продовжувати навчання за ОКР 
«Магістр» згідно з визначеними цінами за навчання.

Також, просимо бухгалтерію ЛНАМ відновити подачу фінансових 
звітів прибутків та видатків коштів факультету ІТМ (78 студентів-платників), 
включаючи викладання лекцій для студентів інших факультетів, лекцій на 
потоках та в аспірантурі.

Результати голосування:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ” – 0
“УТРИМАЛИСЬ” – 0 

Слухали: Шмагала Р. Т., декан ф-ту ІТМ, про студентку 3 курсу каф. ІТМ 
Грушинську А. А., яка відібрана для участі у програмі культурно-освітнього 
обміну Work and Travel USA з 23.05.2016 р. – 10.09.2016 р. У зв’язку з цим 
студентка здала достроково заліково-екзаменційну сесію, залишається тільки 
навчальна практика Мистецтвознавчо-етнографічна, яку вона може пройти у 
США і письмовий звіт вислати інтернет-поштою керівнику Кравченку Я. О.
Ухвалили: дозволити студентці 3 курсу Грушинській А. А. 
Мистецтвознавчо-етнографічну практику пройти у США і надіслати 
письмовий звіт інтернет-поштою.

Результати голосування:
“ЗА” – 10



“ПРОТИ” – 0
“УТРИМАЛИСЬ” – 0 

Слухали: Шмагала Р. Т., декан ф-ту ІТМ, про теми та результати курсових 
робіт студентів 1 – 3 курсів факультету ІТМ.
1 курс каф. ІТМ – Навчальна дисципліна «Історія ДУМ». Керівник курсових 
робіт доктор мистецтвознавства, професор Шмагало Р.Т.

Члени комісії: Стельмащук Г.Г. (зав. кафедри, професор), доцент 
кафедри ІТМ Лупій С.П. 

1. Шалімова А. В. – «Гліптика як вид декоративно-ужиткового мистецтва 
на прикладі робіт українського майстра-каменяра Святослава 
Нікітенка». Оцінка – задовільно 71 D.

2. Пермігіна К. О. – «Декоративний метал у художньо-архітектурному 
ансамблі доби сецесії по вулиці Академіка Богомольця у Львові». 
Оцінка – задовільно 71 D.

3. Мартинюк Н. О. – «Художні особливості балконних балюстрад Львова 
на межі ХІХ – ХХІ ст.». Оцінка – добре  82 В.

4. Герик С. В. – «Художньо-стилістичні особливості художнього металу 
ювелірної справи вірмен (на прикладі експозиції «Вірменкська 
церква» Львівського музею історії релігії». Оцінка – добре  74 С.

5. Гуменецька А.-Р. Г. – «Життєвий шлях та творча діяльність майстра-
емальєра Роксолани Козій в контексті розвитку емальєрства України 
кінця ХХ – початку ХХІ ст.». Оцінка – відмінно 90 А.

6. Дупелич С. О. – «Художнє кування ручок дверей у ковальстві Львова 
ХУІІ – ХХІ ст.». Оцінка – добре 85 В.

7. Домбровський О. Г. – «Озброєння доби Київської Русі. Художньо-
стилістичні особливості». Оцінка – добре 82 В.

8. Панасюк М. М. – «Українські народні жіночі прикраси (на прикладі 
прикрас із колекції Роксолани Шимчук)». Оцінка – задовільно 60 Е.

9. Мартинчук О. В. – «Золотарство в українському портретному 
живописі ХУІІ – ХУІІІ століть з музейних збірок України: художні 
особливості та стилістика». Оцінка – відмінно90 А.

2 курс каф. ІТМ – Навчальна дисципліна «Історія ДУМ». Керівник 
курсових робіт викладач кафедри ІТМ Хорунжа Г.В. Члени комісії: 
Стельмащук Г.Г, (завідувач кафедри ІТМ), доцент кафедри ІТМ Лупій С.П., 
доцент кафедри ІТМ Цимбала Л.І.

1. Меленчук А. В. – «Есхатологічні уявлення в науковій фантастиці на 
прикладі трилогії відеоігор «Mass Effect». Оцінка – відмінно 90 А.

2. Каралюс Р. М. – «Сюжет «Христос і грішниця» в інтерпретації 
В.Д.Полєнова і Г.І.Семирадського у контексті  світоглядної специфіки 
модерного суспільства останньої третини ХІХ ст.». Оцінка – відмінно 95 А.

3. Пастух О. В. – «Розвиток художнього текстилю львівської школи (на 
прикладі робіт Ярослави Ткачук)». Оцінка – задовільно 72 D.



4. Панькевич С. Т. – «Художні особливості оформлення гральних карт в 
УкраїніХУІ – ХХІ століття у контексті західноєвропейських впливів та 
формування регіональної специфіки». Оцінка – відмінно95 А.

5. Рахманкіна А.-М. А. – не з’явилася на захист курсової роботи.

3 курс каф. ІТМ – Навчальна дисципліна «Історія ДУМ». Керівник курсових 
робіт викладач кафедри ІТМ, кандидат мистецтвознавства Білан І.С. 

Члени комісії: Стельмащук Г.Г, (завідувач кафедри ІТМ), доцент кафедри 
ІТМ Лупій С.П., доцент кафедри ІТМ Цимбала Л.І.

1. Бучко І. П. – «Вплив традиційного українського вбрання на творчість 
дизайнерів одягу в Україні початку ХХ ст.». Оцінка – добре 83 В.

2. Галян І. Р. – «Художні особливості жіночого костюму стилю модерн 
кінця ХІХ – початку ХХ століття». Оцінка – задовільно 65 D.

3. Степанок Ю. В. – «Творчість мистців «Вербівської  майстерні»: синтез 
етнотрадицій та авангардних образно-конструктивних рішень». Оцінка 
– добре 75 С.

4. Салатюк Л. П. – «Регіональний стрій Опілля ХІХ – ХХ ст. та його 
вплив на сучасний український одяг». Оцінка – задовільно  65 D.

5. Ярема В. І. – «Західноєвропейська мода початку ХХ ст. Класифікація 
вбрання,зміна силуету,художні особливості». Оцінка – задовільно 65 D.

6. Кодаченко Н. Д. – «Еволюція поглядів на гендерність костюму Західної 
Європи другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: костюм як соціальне 
явище та знакова система». Оцінка – добре 75 С.

7. Потьомкіна А. А. – «Роль костюму як засобу художньої виразності у 
творення образів у роботах Сінді Шерман». Оцінка – задовільно 72 D.

1 курс каф. ММ – Навчальна дисципліна «Історія української культури». 
Керівник курсових робіт доцент каф. ММ Шпирало-Запоточна Л. Р.

Члени комісії: Нікітенко К. В. (доктор історичних наук, зав.каф.), 
Верхівська М. П. (ст. викладач каф. ММ).

1. Демідова О. А.  – не з’явилася на захист курсової роботи.
2. Єранян Г. А. – «Становлення та розвиток сучасного кінематографа». 

Оцінка – добре 85 В.
3. Фармагей Л. А. – «Календарні свята та обряди в Україні». Оцінка –

відмінно 90 А.
2 курс каф. ММ – Навчальна дисципліна «Музеєзнавство». Керівник 
курсових робіт ст. викладач каф. ММ Верхівська М. П.

Члени комісії: Нікітенко К. В. (доктор історичних наук, зав.каф.), 
Шпирало-Запоточна Л. Р. (доцент каф. ММ).

1. Камєнєва С. К. – «Особливості розробки освітніх програм як складової 
музейного менеджменту, вплив цільвої аудиторії». Оцінка – відмінно 
93 А.

2. Лутова А. І. – «Віртуальний тур-інноваційний інструмент роботи 
музеїв». Оцінка – відмінно 96 А.



3. Назарко С. О. – «Історія розвитку музейної справи в Україні на прикладі 
Жовківського замку». Оцінка – задовільно 62 Е.

4. Одудько А. С. – «Поява музею як феномена культури». Оцінка –
задовільно 62 Е.

5. Рижов І. А. – не з’явився на захист курсової роботи.
6. Черних О. Б. – «Музейні експозиції в контексті розвитку інноваційних 

технологій». Оцінка – задовільно  72 D.
7. Шпеньович В. В. – «Аналіз туристичної перспективи розвитку музеїв 

Закарпаття». Оцінка – добре 85 В.
3 курс каф. ММ – Навчальна дисципліна «Маркетинг соціокультурної 
сфери». Керівник курсових робіт ст. викладач каф. ММ Кулешник О. І

Члени комісії: Нікітенко К. В. (доктор історичних наук, зав.каф.), Гаюк 
І. Я. (доцент каф. ММ).

1. Антонюк Р.Р. – «Концепція створення «Музею Князів Галицьких»».
Оцінка – відмінно 95 А.

2. Герой З. О. – «Організація святкування Дня музеїв в Музеї найдавніших 
пам’яток Львова». Оцінка – відмінно 96 А.

3. Іванов М. О. – «План маркетингових заходів до проведення дня 
відкритих дверей у Львові». Оцінка – задовільно 60 Е.

4. Лісний І. Ю. – «Петриківка-душа України». Оцінка – відмінно 97 А.
5. Мартинів А.-М. М. – «План маркетингових заходів до проведення дня 

відкритих дверей у Львові». Оцінка – задовільно 61 Е.
6. Матішинець Д. В. – «Проект літньої школи живопису». Оцінка – добре 

74 С.
7.  Монтік О. В. – не допущений.
8. Радзевелюк А. В. – «Проект літньої школи живопису». Оцінка –

задовільно 71 D.
9.Радкевич В. А. – «Сутність та причини конфузу у трактуванні історії 

виникнення храму І.Хрестителя». Оцінка – відмінно 96 А.
10. Шумик Б. М. – «Концепція створення навчального проекту «в 

майстерні художника»». Оцінка – добре 77 С.

Вчений секретар  Покотило Г.М.
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