
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 20 вересня 2017 р. 

 

Присутні: 36 з 43 членів Вченої ради. 

 

Порядок денний: 

1. Актуальні питання розвитку мистецької освіти у ЛНАМ.  

                                               Відповідальний: ректор В. Одрехівський 

2. Аналіз вступних випробувань 2017 року у ЛНАМ.  

                            Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії  

Г. Кусько, голови предметних та фахових комісій. 

3. Звіт про діяльність Косівського інституту ПДМ.  

                                Відповідальна: директор КІПДМ Г. Юрчишин  

4. Затвердження Положень:  

    Про студентський гуртожиток ЛНАМ, 

    Про звання «Почесного доктора», «Почесного професора» і «Почесного 

професора підрозділу (інституту, факультету, кафедри)» ЛНАМ. 
Відповідальні: юристконсульт ЛНАМ Р. Бундз 

проректор з наукової роботи Р. Яців 

5. Різне. 

 

Одрехівський В.В. Привітав ювілярів ЛНАМ Замойську М.І. та Марковича К.П. 

                               Зачитав Порядок денний (голосування одноголосне). 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Актуальні питання розвитку мистецької освіти у ЛНАМ. 

В. Одрехівський. Проблема актуальності розвитку мистецької освіти у 

ЛНАМ торкається низки питань – інноваційності форм у навчальному процесі; 

вдосконаленн методик, підвищення якості навчальних програм та рівня 

професорсько-викладацького складу. Щодо вдосконалення робочого і творчого 

процесів у всіх ділянках Академії: проводити виставки творів викладачів, зустрічі 

з учнями загальноосвітніх шкіл для популяризації навчального закладу, створення 

електронного каталогу бібліотечного фонду, напрацювання нових контактів для 

освітньо-культурного обміну, стажування, запровадження платних освітніх 

послуг. Проведені цього року «Школа естампу», «Літні образотворчі студії», 

інтернет-продаж творів мистецтва (галерея) дали позитивні результати. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

В. Одрехівський Зачитав листа, адресованого Президенту Національної 

академії мистецтв України, Народному художнику України, проф. Чебикіну А.В., 

щодо ініціювання звернення до МОН України, стосовно внесення до переліку 



кваліфікаційних вимог для отримання вчених звань номінацію «Заслужений 

художник України». 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: затвердити зміст листа, адресованого до НАН України 

президенту Чебикіну А.В. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Аналіз вступних випробувань 2017 року у ЛНАМ. 

Г. Кусько. Коротко проаналізувала вступні випробування 2017 р. у ЛНАМ. 

Зазначила, що впродовж вступної кампанії декілька разів змінювалися і 

доповнювалися умови вступу, відповідно до змін, які надавалися Міністерством. 

Дана інформація про зміни висвітлювалася на сайті ЛНАМ. Висловила подяку 

членам Приймальної комісії. Відзначила роботу фахових і предметних комісій. 

П. Нагірний. Щодо можливості зробити порівняльні графіки втупних 

кампаній за три останні роки. 

Я. Шимін. Наголосив на рівні підготовленості абітурієнтів, роботі 

екзаменаторів, проведених консультацій з абітурієнтами, роботі технічного складу 

секретаріату Приймальної комісії. Висловив подяку О. Голубцю, О. Фіголю, О. 

Крохмалюку та членам екзаменаційної комісії. 

О. Голубець. Про проблеми, які виникають під час вступної кампанії, якості 

підготовки вступників. 

М. Шимчук. Висловив своє бачення серйозності підходу, проведення аналізу 

ситуації по вступній кампанії. 

Пропозиція: вступні випробування на ОКР «Магістр» потребують 

вдосконалення; завдання, які формують кафедри висвітлювати в умовах прийому; 

надавати переваги бакалаврам, які при захисті отримали похвалу ДЕКу. 

К. Маркович. Підтримав пропозицію Шимчука М.О. щодо бакалаврів. 

Г. Кусько. Проблематика і приблизний перелік вступних випробувань 

розміщені на сайті Академії. Кафедри подають свої пропозиції до початку роботи 

Приймальної комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: Пропозиції щодо вдосконалення роботи та проведення 

вступної кампанії у ЛНАМ подати відповідальному секретарю Приймальної 

комісії Кусько Г.Д. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Звіт про діяльність КІПДМ за 2016-2017н.р. 

Г. Юрчишин. Про стратегії діяльності та зусиль науково-педагогічного 

колективу стосовно розвитку Інституту; отримання ліцензії МОНУ на підготовку 

ОКР «Магістр» КІПДМ; роботи науково-методичної ради відповідно до вказівок 

МОНУ; про проблемний аналіз вступної кампанії; про видавничу діяльність та 



міжвузівську міжнародну співпрацю; захист кандидатських дисертацій та 

затвердження роботи над двома докторськими працями. Про проведення заходів з 

нагоди святкування 135-річчя з дня заснування на базі КІПДМ і у Львові (виставка 

курсових та дипломних робіт студентів училища й інституту у виставковій залі 

ЛНАМ та Шевченківському гаї). 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт про діяльність КІПДМ. 

 

IV. СЛУХАЛИ: 

4.1. Положення «Про студентський гуртожиток ЛНАМ». 

Р. Бундз. Положення попередньо було розіслане по всіх підрозділах 

Академії. Звернув увагу на важливість і актуальність даного документу. 

Положення розроблене з врахуванням нормативно-правових актів, які дотичні до 

даної теми. Виголовив пропозиції, які поступили в усній формі перед засіданням 

Вченої ради від заступника голови Студентської ради ЛНАМ Б. Шеремети. 

А. Шиліна. Зауважила, що Положення розроблялося без участі студентів, які 

проживають в гуртожитку. Студентство ЛНАМ не було ознайомлене із 

розробленим Положенням. Частково висловила пропозиції до документа. Вважає, 

що Положення потрібно доопрацювати. 

Р. Бундз. Оскільки пропозиції від голови Студентської ради гуртожитку не 

поступили вчасно, дане Положення потрібно доопрацювати. 

 

Голосування: «за» – однологолосно. 

УХВАЛИЛИ: Студентська рада ЛНАМ надасть юрисконсульту ЛНАМ 

письмові пропозиції щодо вдосконалення Положення «Про студентський 

гуртожиток». Положення повторно перенести для затвердження на наступну 

Вчену раду ЛНАМ. 

 

4.2. Положення «Про звання «Почесного доктора», «Почесного 

професора» і «Почесного професора підрозділу (інституту, факультету, 

кафедри)» ЛНАМ. 

 
Р. Яців. Щодо проекту Положення та внесених змін, які були попередньо 

розіслані для ознайомлення по підрозділах ЛНАМ. Зазначив важливість та 

складові частини документу. 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення «Про звання «Почесного доктора», 

«Почесного професора» і «Почесного професора підрозділу (інституту, 

факультету, кафедри)» ЛНАМ. 

 

 

 



V. Різне. 

5.1. В. Одрехівський. Зачитав лист-звернення з Посольства Китайської 

Народної Республіки в Україні до ЛНАМ. З нагоди 68-річниці виникнення КНР та 

25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм, від імені 

Українського східно-західного центру культурного обміну надійшло звернення до 

Академії з проханням винести на розгляд Вченої ради ЛНАМ питання про 

присвоєння звання «Почесний професор ЛНАМ» визначним митцям КНР: Пен 

Гочан, Гу Ян, Го Дечан, Ліу Шенюй. 

Р. Яців. Зазначив, що інформація про кандидатури на присвоєння почесного 

звання була розіслана заздалегідь. Представив претендентів на отримання 

почесного звання, зачитавши їхні характеристики. 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: присвоїти звання «Почесний професор ЛНАМ»: 

1. Члену Спілки художників Китаю, професору Китайського народного 

університету, заступнику генерального секретаря ради з питань техніки 

китайського живопису при Спілці художників та проректору Національної 

академії живопису у провінції Хебей Пен Гочану; 

2. Національному художнику першої категорії, члену Спілки художників 

Китаю, члену правління четвертого скликання Спілки художників провінції 

Цзянсу, заміснику голови комітету Спілки художників провінції Цзянсу з питань 

жанру китайського живопису «птахи та квіти», члену комітету затвердження 

вищих наукових звань в галузі мистецтва, почесному академіку Узбекистанської 

академії наук та мистецтва, почесному члену Спілки художників Казахстану, 

консультанту таїландського об’єднання діячів культури Тайланду та Китаю, 

Почесний член Художньої академії міста Льэр у Бельгії Гу Яну; 

3. Члену Асоціації китайських художників, проректору Інституту живопису і 

каліграфії Китайського університету Мінцзу (Minzu University of China), 

професору, видатний художник Китайської академії культури, живопису та 

каліграфії при Міністерстві Культури КНР, заступнику директора Пекінського 

комітету монохроматичного живопису Го Дечану; 

4. Члену Спілки художників Китаю, члену спілки Міжнародного 

біографічного центру у Англії, заміснику голови Спілки художників міста 

Шеньчжень, члену Мистецького комітету виставок міжнародної культурної 

індустрії у місті Шеньчжень Ліу Шенюй. 

 

5.2. Р. Шафран. Про звернення Міністерства освіти і науки України щодо 

відкриття відокремленого структурного підрозділу ЛНАМ у м. Маріуполь. 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: питання відкриття відокремленого структурного підрозділу – 

факультету у ЛНАМ у м. Маріуполь вимагає тривалого та детального вивчення, 



подальшого ґрунтовного обговорення в частині кадрового та матеріально-

технічного забезпечення освітнього процесу, виконання ліцензійних вимог. 

Станом на сьогодні ЛНАМ не вважає за доцільне ініціювати створення 

відокремленого структурного підрозділу у м. Маріуполь. 

 

 5.3. Р. Бундз. Згідно лімітної довіки з Міністерства освіти і науки України 

збільшено фінансування для виплати стипендії з липня місяця. У зв’язку з цим, 

бухгалтерія зробила розрахунок, згідно якого Академія матиме можливість 

підняти ліміт стипендіатів з 43% до 45%. 

Для введення в дію та подальшого опрацювання на засіданні стипендіальних 

комісій, Вчена рада повинна прийняти відповідне рішення. 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Згідно лімітної довіки з Міністерства освіти і науки України 

підняти ліміт стипендіатів з 43% до 45%. 

 

5.4. Р. Яців. Щодо конкурсу на здобуття премії ім. К. Білокур, яка 

присуджується майстрам народного мистецтва за твір (цикл творів), що 

відзначається автентичністю та високою професійною майстерністю. Подання 

документів претендентів до 1 листопада 2017р. 

Щодо конкурсу на здобуття премії ім. М.Г. Дерегуса, яка присуджується 

художникам за визначні живописні або графічні твори, що відзначаються високим 

професіоналізмом виконання. Подання документів претендентів до 1 листопада 

2017р. 

Щодо прийому заявок на участь у програмі «Львів науковий». Дана 

програма спрямована на розвиток та промоцію наукового потенціалу міста, 

соціально-наукових проектів. Подання заяв до 16 жовтня 2016 р. 

 

5.5. Р. Яців. Представив на огляд та затвердження до друку книгу М. Бесаги. 

«Дмитро Парута. Стежками митця/Альбом-монографія». 

 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: затвердити до друку книгу Бесаги М.Я. «Дмитро Парута. 

Стежками митця/Альбом-монографія». 

 

5.6. Р. Яців. Щодо затвердження до друку періодичного фахового видання 

ЛНАМ «Вісник» № 32 та № 33 (Косівський інститут прикладного та 

декоративного мистецтва ЛНАМ). 

 

Голосування «за» – більшість; «проти» – нема; «утрималися» – 1. 

УХВАЛИЛИ: затвердити до друку періодичне фахове видання ЛНАМ 

«Вісник» № 32.  



Голосування «за» — більшість; «проти» — нема; «утрималися» нема
УХВАЛИЛИ: затвердити до друку періодичне фахове видання ЛНАМ «Вісник» 

№ 33 (Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ).

5.7. Р. Яців. Щодо затвердження до друку методичних навчальних посібників ст. 
викладача кафедри Дизайну КІПДМ Л.Ю. Бович-Углер «Проектна графіка» та 
«Проектування одягу», які рекомендуються для студентів ВНЗ художнього 
спрямування з присвоєння, зокрема «Дизайн».

Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: затвердити до друку методичні навчальні посібники ст. викладача 

кафедри Дизайну КІПДМ Бович-Углер Л.Ю. «Проектна графіка» та «Проектування

5.8. Р. Яців. Про рекомендацію на Премію ОДА в галузі культри, літератури, 
мистецтва, журналістики та архітектури монографії проф. Зеновії Тканко «Мода в 
Україні XX ст.» (культурологія, мистецтвознавство, музейна справа -  імені 
Святослава Г'ординського).

Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати на Премію ОДА в галузі культри, літератури, 

мистецтва, журналістики та архітектури монографію професора Зеновії Тканко 
«Мода в Україні XX ст.» у номінації - культурологія, мистецтвознавство, музейна 
справа імені Святослава Гординського.

5.9. Р. Яців. Про рекомендацію кандидатури на Премію обласної державної 
адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та 
вищих навчальних закладів 1II-IV рівнів акредитації Львівської області.

Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: враховуючи активну дослідницьку діяльність, значну кількість 

фахових наукових публікацій, участь у всеукраїнських і міжнародних наукових 
конференціях, рекомендувати на отримання Премії обласної державної адміністрації 
та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області кандидатуру 
аспірантки ЛНАМ Холявку Анастасію Богданівну.

одягу».

Голова Вченої ради

Учений секретар


