
                             Протокол № 2 

засідання Вченої ради факультету ІТМ  

Львівської національної академії мистецтв 

від 26 листопада 2015 року 

 

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

П., доц. Костюк І. В., доц. Райтер Р. І., проф. Кравченко Я. О., д.і.н. Нікітенко 

К. В., Олінкевич В. І., Рахманкіна А.-М., Панькевич С. 

 

Порядок денний 

1.  Затвердження тем наукових досліджень та наукових керівників 

дипломних робіт  за  ОКР “Магістр”. 
Доповідають: Стельмащук Г.Г., зав.каф. ІТМ, Нікітенко К. В., зав. каф. ММ. 

2. Звіти аспірантів та пошукувачів про результати  дисертаційних 

досліджень. 
         Доповідають: Яців Р.М. проректор з наукової роботи, Хорунжа Г. В. зав. аспірантурою. 

3. Педагогічні практики. 

Доповідає  Шмагало Р. Т., декан ф-ту ІТМ . 

4.  Умови прийому до   вищих навчальних закладів у     2016 році. 

             Доповідає Шмагало Р. Т., декан ф-ту ІТМ . 

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Нікітенка К. В. Зачитав теми дипломних робіт студентів денної та заочної 

форм навчання за ОКР «Магістр» та закріплених за ними наукових 

керівників, які були затвердженні на засіданні кафедри менеджменту 

мистецтва. 

Кравченка Я. О. Зачитав теми дипломних робіт студентів денної та заочної 

форм навчання за ОКР «Магістр» та їхніх керівників, які були затвердженні 

на  засіданні кафедри історії та теорії мистецтва. 

ВИСТУПИЛИ: 

Шмагало Р. Т., Яців Р. М., Покотило Г. М., Костюк І. В.,  

Ухвалили: затвердити теми студентів 2-го року навчання за ОКР «Магістр» 

кафедр історії та теорії мистецтва та менеджменту мистецтва. Зав.кафедр 

взяти до уваги вказані зауваження щодо тем магістерських робіт і внести до 

них правки.  

Керівникам дипломних робіт вести контроль за написання анотацій 

студентами до дипломних проектів українською та англійською мовами. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

Хорунжу Г. В. З інформацією про результати звітів дисертаційних 

досліджень аспірантів та пошукувачів. 

ВИСТУПИЛИ: 



Яців Р. М., Шмагало Р. Т., Лупій С. П., Нікітенко К. В., Кравченко Я. О., 

Костюк І. В., Панькевич С. 

Ухвалили: звіти аспірантів та пошукувачів про результати  дисертаційних 

досліджень взяти до відома. Яціву Р. М. думку вченої ради факультету ІТМ 

довести до творчих кафедр.   

 

3. СЛУХАЛИ: 

Шмагала Р. Т. Щодо проведення педагогічних практик на факультеті ІТМ. 

Тобто, про нові ініціативи на рівні Львівської обласної державної 

адміністрації від директора Департаменту з питань культури, 

національностей та релігій Береговської Х. О. З метою впровадження нової 

програми «Культура заради виховання свідомого покоління» у селах і 

містечках Львівської області департамент просить делегувати з лекціями про 

українське та зарубіжне мистецтво студентів та аспірантів академії мистецтв. 

Забезпечення транспортними засобами та мультимедійною технікою, а також 

організацію старшокласників та молоді бере на себе департамент. Таку 

програму ми можемо підтримати у період проходження студентами 

педагогічних практик. 

В цьому ж контексті з департаменту звернулися про нові робочі місця. 

Вперше обласна адміністрація створила конкурсний відбір з метою заміни 

старих кадрів. Їм були потрібні арт-менеджери. Ми туди делегували на 

співбесіду наших випускників з кафедри менеджменту мистецтва і з кафедри 

історії та теорії мистецтва. Там можуть для наших студентів відкритися нові 

можливості. 

ВИСТУПИЛИ: 

Кравченко Я. О., Костюк І. В., Покотило Г. М., Лупій С. П. 

Ухвалили: проводити педагогічні практики на факультеті ІТМ згідно 

надісланих пропозицій Львівської обласної державної адміністрації. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Шмагала Р. Т. З інформацією про умови прийому до вищих навчальних 

закладів у 2016 р. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 

 

     Шмагала Р. Т. Про створення комісії по вивченню і доповненню положень 

ЛНАМ. Прошу ознайомлюватися із всіма положеннями, які приходять на 

електронну пошту і подавати свої пропозиції. 

Шмагала Р. Т. Звернувся до присутніх з переліком документів та матеріалів, 

які вивчаються ревізією.  

Шмагала Р. Т. Про збереження 0,5 ставки секретар-друкарки в деканаті 

ІТМ. Є складене обґрунтування доцільності цієї ставки, з яким кожен може 

ознайомитися. В межах цієї ставки ми друкуємо методичні рекомендації, 

підручники. Впершу чергу ми будемо підтримувати проекти випускаючих 

кафедр. Тому, прошу подавайте свої пропозиції. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 



     Голова вченої ради ф-ту ІТМ                             проф. Шмагало Р. Т. 

 

     Вчений секретар ф-ту ІТМ                                 доц. Покотило Г. М.    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


