
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання Вченої ради 

Львівської національної академії мистецтв 
від 25 вересня 2018 р.

Присутні: 35 з 44 членів Вченої ради.

Порядок денний:

1. Актуальні питання мистецької освіти у ЛНАМ.
Відповідальні: ректор В. Одрехівський.

2. Про результати ревізії Західного офісу Держаудитслужби у ЛНАМ та КІПДМ 
ЛНАМ.

Відповідальні: головний бухгалтер ЛНАМ Н. Шукатка.

3. Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у ЛНАМ.
Відповідальні: секретар ПК А. Єфімова.

4. Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у КІПДМ ЛНАМ.
Відповідальні: секретар ПК КІПДМ ЛНАМ Г. Іватра.

5. Затвердження структури ЛНАМ.
Відповідальні: юрисконсульт ЛНАМ Р. Бундз.

6. Затвердження відсотку ліміту стипендіатів.
Відповідальні: головний бухгалтер Н. Шукатка.

7. Різне.

Голова ВР, ректор В. Одрехівський з нагоди ювілею оголосив подяку та вручив 
нагороди працівникам ЛНАМ: А. Черняку -  Медаль ЛНАМ; І. Мельнику, К. Марковичу 
-  Дипломи ЛНАМ; диплом кандидата наук - Г. Дьерке.

В. Одрехівський розпочав засідання, зачитавши порядок денний.
Присутні погодили порядок денний.

І. СЛУХАЛИ:
Актуальні питання мистецької освіти у ЛНАМ.
В. Одрехівський. Про навчальні дисципліни та предмети з каталогу вибіркових 

дисциплін, зауваживши їх позитивний вплив на навчання студентів в академії.
Закцентував увагу на ролі спеціалізованих кафедр, а саме, академічного живопису, 

рисунку, монументально-декоративної скульптури, які є базовими у ЛНАМ.
Щодо науково-методичної ради ЛНАМ, члени якої представляють інтереси всіх 

спеціальностей академії.
Щодо ситуації про відтік студентів. Запропонував запровадити метод анкетування. 
Оголосив зміни внесені МОНУ щодо присвоєння вченого звання «доцент» для 

діячів культури та мистецтв, а саме, внесення до переліку почесних звань - почесне 
звання «Заслужений художник України».



Про моніторинг наукових робіт, якість їх виконання; пошук грантів для мистецької 
освіти, нових електронних видань, семінарів, конференцій, круглих столів.

Запропонував подавати пропозиції про проведення наукових заходів.
Наголосив про промоцію ЛНАМ у інтернеті (сайт ЛНАМ, його англомовна версія, 

англомовний буклет).
Про завдання, поставлених перед відділом міжнародних зв’язків: забезпечення та 

пошук міжнародного стажування для викладачів, програм обміну для студентів та 
викладачів, а також гранти.

Стосовно нової освітньої програми, яка започаткована в академії -  «Актуальні 
мистецькі практики». Зараховано 9 студентів, з них: 3 -  держзамовлення, 6 -  контракт.

Щодо браку коштів, які належать до спецфонду ЛНАМ. Оскільки академія -  
освітній навчальний заклад, ми маємо право надавати освітні платні послуги.

Про перспективи подальшого входження в конкурентно спроможне середовище.
Виступили: О. Голубець, Г. Стельмащук.
Г. Стельмащук. Виступила на підтримку якості освіти і освітніх послуг, які надає 

ЛНАМ.

її. СЛУХАЛИ:
Про результати ревізії Західного офісу Держаудитслужби у ЛНАМ
та КІПДМ ЛНАМ.
Н. Шукатка. Озвучила підсумкові звіти ревізії за період з 01.01.2016р. по 

31.05.2018р., яка тривала з 01.06.2018р. по 18.07.2018р. За результатами ревізії 
встановлено порушення, що призвели до втрат на суму 164,2 тис.грн. Звернула увагу на 
ведення журналів: записів лекційних годин та інших записів, що належать до 
навчального процесу. Щодо викладачів, які працюють по сумісництву. Накладені 
штрафи: відділ аспірантури, господарська частина (зв'язок, ремонтні роботи).

Про перевірку у КІПДМ ЛНАМ, виявлені порушення: користування інвентарем 
орендаря; власні надходження за спецфондом; оплата праці викладачам, які працювали 
на 0,5 ставки, здійснювалася з основного фонду (повинна за спецфондом).

Зачитала наказ про результати ревізії № 108 від 29.08.2018р. Аналогічний наказ був 
виданий в КІПДМ ЛНАМ.

III. СЛУХАЛИ:
Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у ЛНАМ.
A. Єфімова. Представила відеозвіт про проведення Вступної кампанії 2018р., 

прокоментувала відповідні таблиці, графіки. Озвучила інформацію щодо аспірантури та 
іноземних громадян, зазначивши що Вступна кампанія пройшла згідно норм закону.

B.Одрехівський. Висловив подяку всім працівникам Приймальної комісії і 
екзаменаторам.

К. Марковим. Висловив пропозицію, щодо удосконалення екзаменаційних завдань 
при вступі на ОР «Магістр», а саме наблизити завдання до специфіки обраного напряму.

IV. СЛУХАЛИ:
Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у КУПДМ ЛНАМ та
КІПДМ ЛНАМ.
Г. Іватра. Представила відеозвіт про проведення Вступної кампанії 2018р. 

Звернула увагу на регіональну специфіку вступників. Звіт Приймальної комісії 
додається. (Додаток 1).



V. СЛУХАЛИ:
Затвердження структури ЛНАМ.
Р. Бундз. Коротко наголосив на змінах,які відбулися у структурних підрозділах. 

Представив структуру ЛНАМ, попередньо розіслану по підрозділах для ознайомлення. 
(Додаток 2).

В. Одрехівський. Виніс на голосування Структуру ЛНАМ.
Г олосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема
УХВАЛИЛИ: затвердити Структуру ЛНАМ у новій редакції.

VI. СЛУХАЛИ:
Затвердження відсотка ліміту стипендіатів.
Н. Шукатка. Щодо зміни ліміту стипендійного забезпечення, згідно 

законодавства.
В. Одрехівський. Виніс дане питання на голосування.
Голосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема
УХВАЛИЛИ: Затвердити ліміт стипендійного забезпечення у розмірі 45%.

Р. Яців. Про призначення премії Обласної державної адміністрації та Обласної 
ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області. 
Голосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати на призначення премії Обласної державної адміністрації 
та Обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської 
області Єфімову Анну Вікторівну.

Р. Яців. Про рекомендацію кандидатур на здобуття Обласної премії в галузі 
культури, мистецтва, журналістики та архітектури 2018 року:

-  в номінації «образотворче мистецтво -  імені Івана Труша» -  доцента кафедри 
монументального живопису ЛНАМ Шумського Ігора Петровича за цикли робіт 
«Містерії», «Середмістя», «Моноліти», «32-33», «Файне місто», «Палітри», «Спогади» 
виконані впродовж 2015-2017 рр.

Г олосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема

УХВАЛИЛИ: рекомендувати на здобуття Обласної премії в галузі культури, мистецтва, 
журналістики та архітектури 2018 року в номінації «образотворче мистецтво -  імені 
Івана Труша» Шумського І.П. доцента кафедри монументального живопису ЛНАМ 
Шумського Ігора Петровича.

-  в номінації «декоративно-ужиткове мистецтво -  імені Зеновія Флінти» -  
доцента кафедри художньої кераміки ЛНАМ Боднарчука Василя Дмитровича за серію 
творчих робіт (цикл керамічних пластів «Силуети Львова») як прояв високої художньої 
майстерності та технологічного новаторства.

Голосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема

УХВАЛИЛИ: рекомендувати на здобуття Обласної премії в галузі культури, мистецтва, 
журналістики та архітектури 2018 року в номінації «декоративно-ужиткове мистецтво -  
імені Зеновія Флінти» доцента кафедри художньої кераміки ЛНАМ Боднарчука Василя 
Дмитровича.



-  в номінації № 3.13 «дизайн -  імені Олени Кульчицької» -  викладача кафедри 
графічного дизайну ЛНАМ Крукевича Юрія Богдановича за серію творчих робіт 
виконаних впродовж 2013-2018 рр.

Голосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема

УХВАЛИЛИ: рекомендувати на здобуття Обласної премії в галузі культури, мистецтва, 
журналістики та архітектури 2018 року в номінації «дизайн -  імені Олени Кульчицької» 
ст. викладача кафедри графічного дизайну ЛНАМ Крукевича Юрія Богдановича.

3. Тканко. Про рекомендацію старшого викладача кафедри рисунку ЛНАМ 
Фозекоша Юрія Павловича для представлення на здобуття почесного звання 
«Заслужений працівник освіти України».

Г олосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати на здобуття почесного звання «Заслужений працівник 
освіти України» старшого викладача кафедри рисунку ЛНАМ Фозекоша Юрія 
Павловича.

Про рекомендацію старшого викладача кафедри дизайну костюма ЛНАМ, 
Миронович Оксану Леонтіївну, для представлення на здобуття почесного звання 
«Заслужений діяч мистецтв України».

Г олосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема ■ «утрималися» -  нема

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати на здобуття почесного звання «Заслужений діяч мистецтв 
України» старшого викладача кафедри дизайну костюма ЛНАМ Миронович Оксану 
Леонтіївну.

Про рекомендацію старшого викладача кафедри дизайну костюма ЛНАМ, 
Сидоренка Володимира Івановича, для представлення на здобуття почесного звання 
«Заслужений художник України».

Г олосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати на здобуття почесного звання «Заслужений художник 
України» старшого викладача кафедри дизайну костюма ЛНАМ Сидоренка 
Володимира Івановича.

В. Одрехівський. Про рекомендацію професора кафедри дизайну костюма ЛНАМ, 
вченого секретаря Вченої ради ЛНАМ Тканко Зеновію Олексіївну для представлення 
на здобуття почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України».

Голосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати на здобуття почесного звання «Заслужений діяч мистецтв 
України» професора кафедри дизайну костюма ЛНАМ, вченого секретаря Вченої ради 
ЛНАМ Тканко Зеновію Олексіївну.

Затвердження Плану роботи Вченої ради ЛНАМ на 2018-2019н.р.
3. Тканко. План був попередньо розісланий для ознайомлення по всіх структурних 

підрозділах академії. Питання сформовані з дотриманням Положення про Вчену раду і 
Статуту ЛНАМ. Наголосила на важливості дотримання запропонованої проблематики 
для розгляду впродовж навчального року, а також можливості його доповнень і 
корегування.

Голосування: «за» -  однологолосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема



УХВАЛИЛИ: затвердити план роботи Вченої ради ЛНАМ на 2018-2019 н.р.
•V

VII. РІЗНЕ:
Р. Яців. Запропонував проект урочистого відзначення ювілею Е. Миська: провести 

наукову конференцію «Творча і педагогічна спадщина Емануїла Миська: гуманістична 
парадигма, професійна воля і методологія», травень 2019р.; перейменування однієї з 
вулиць м. Львова на честь Е. Миська (здійснити заходи щодо можливого 
перейминування).

Запропоновано створити робочий оргкомітет у наступному складі: Р. Яців Р., В. 
Одрехівський, А. Бокотей, С. Давимука, Р. Патик, Г. Кусько, І. Шумський, Р. 
Студницький, 3. Шмагало, Г. Стульмащук.

В. Одрехівський. Виніс на затвердження склад оргкомітету.
Голосування:
«за» -  одноголосно «проти» -  нема «утрималися» -  нема
УХВАЛИЛИ: створити організаційний комітет у запропонованому складі.

Г. Стельмащук. Щодо відзначення ювілею Я. Запаска.
Погодили дане питання з пропозиціями обговорити на ректораті.

Р. Яців. Щодо електронного варіанту наукового журналу «Мистецтво. Дизайн. 
Культурна комунікація».

Члени Вченої ради підтримали впровадження даної ідеї.
УХВАЛИЛИ: проректору з НР ЛНАМ представити концепцію запланованого 

електронного журналу на наступне засідання Вченої ради.

Голова Вченої ради

3 .0 . Тканко



Звіт приймальної комісії 

училища та Косівського інституту прикладного та декоративного

мистецтва ЛНАМ за 2018 рік

Вступна кампанія 2018 року розпочалася 2 липня і тривала до 18 серпня. 

Творчі випробування проводилися у кілька сесій: екзаменаційна сесія для 

абітурієнтів рівня «Молодший спеціаліст» тривала з 16 по 19 липня; творчі 

випробування на ступінь бакалавра на базі ПЗСО, скороченої форми навчання 

(на базі МС) та магістра (спеціальності «Дизайн», «Образотворче м-во, 

декоративне м-во, реставрація») з 21 по 28 липня та для заочної форми 

навчання -  з 13 по 18 серпня 2018 року.

Оприлюднення рейтингового списку на ор «молодший спеціаліст» - 

24.07.2018 р, для абітурієнтів ор «Бакалавр» - 24 липня і «Магістр» -  1 

серпня 2017 року. Зарахування вступників на державну форму навчання 

відбувалося з ЗО липня до 07 серпня 2018 року, на контрактну форму -  з 02 до 

30 серпня 2018 р. Зарахування студентів заочної форми навчання тривало до 15 

вересня.

Державне замовлення на рівень «молодшого спеціаліста» становило 55 

місць на 1 курс училища і 3 місця на підготовку «молодшого спеціаліста» за 

скороченим терміном навчання на базі «кваліфікованого робітника».

Під час вступної кампанії на 1 курс училища було подано 105 заяв 

(минулого року 87). Враховуючи досвід попереднього року, а також цьогорічні 

Правила прийому до КУПДМ, ми приймали по дві заяви абітурієнтів.

Заяви розподілилися наступним чином: на відділ «художнього розпису» -  

23, на відділ «художньої обробки металу» -  23, на відділ «художні вироби з 

дерева» -  14 заяв, на відділ «художньої кераміки» -  12, «художні вироби зі 

шкіри» -  16, «художню вишивку та моделювання одягу» -  8, «художнє ткацтво» 

-  9. На скорочену форму навчання на обазі диплома кваліфікованого робітника 

було подано 1 заяву на відділ ХВД і 1 заяву на контракт на базі молодшого 

спеціаліста на відділ Художнього розпису. При цьому реальна кількість наших 

абітурієнтів склала 60 осіб. На екзамени не з'явилося 4 абітурієнти.

В результаті після оприлюднення рейтингу на ОКР «Молодший



спеціаліст» було зараховано 55 студентів: з них на 1 курс училища -  54 

студентів; 1 студент -  на скорочену форму навчання (контракт).

Регіональна характеристика контингенту студентів розприділилась 

наступним чином. (Таблиця 1)

Найбільше абітурієнтів з Івано-Франківської області, а зокрема: 

Косівського та Коломийського районів -  15 і 9 осіб відповідно.

Інші області України представлені наступним чином: Тернопільська 

область - 10 студентів, Львівська область - 1 студент, Хмельницька область -1 

студент.

За період вступної кампанії на освітній рівень «Бакалавр» до КІЦДМ 

ЛНАМ було подано 103 заяви, з них: на І курс денної форми навчання 

надійшло 79 електронних заяв, на денну скорочену форму навчання -  22 

заяви.

Розподіл за пріоритетами подано в діаграмі: (таблиця 2)

За І пріоритетом -  14 студентів

IIпріоритет- 15 студентів

III пріоритет - 14 студентів

IV пріоритет- 17 студентів

V пріоритет - 14 студентів

VI пріоритет - 4 студенти

VII пріоритет - 3 студенти

МСКД - 3 студенти

Контракт -  5 студентів

На І курс денної форми розподіл за спеціальностями наступний (Таблиця 2)

За спеціальністю 023 «Образотворче м-во, декоративне м-во, реставрація» 
на 20 державних місць було подано 35 заяв абітурієнтів, за спеціальністю 022 
«Дизайн» - 46.



За результатами широкого конкурсу та виконаних вимог щодо 
зарахування на І курсі за спеціальністю 023 «Образотворче м-во, декоративне 
м-во, реставрація» навчатимуться 10 осіб. Зокрема:

ХВД- 3 студенти 
МДЖ- 2 студенти 
ХМ - 4 студенти 
ХК- 1 студент

10 місць державного замовлення змушені були повернути до МОНУ.
За спеціальністю 022 «Дизайн» на наданих 12 місць державного 

замовлення було подано 46. Зараховано на І курс 8 осіб.
ГД- 4 студенти 
ДМ -2 студенти 
ДК -2 студенти

Регіональна характеристика контингенту студентів подана в таблиці.

На І курс скороченої форми навчання за ОР «Бакалавр» було подано 22 

заяви.

За спеціальністю 023 Образотворче м-во, декоративне м-во, реставрація: 
на 20 державних місць ми мали 13 заяв.

За результатами вступних випробувань на І курс денної скороченої форми 
навчання на спеціальність 023 Образотворче м-во, декоративне м-во, 
реставрація зараховано 12 студентів

ХМ-4; ХТ-2; ХВД-2, ХК-3; МДЖ-1.
На спеціальність 022 Дизайн: на 10 державних місць було подано 9 заяв.
ГД - 3 заяв; ДК - 2 заяв; ДМ -  2 заяв; ДВШ - 2 заяв 

Зараховано: 9 студентів

За освітнім рівнем «Магістр» денної форми навчання до КІПДМ ЛНАМ 
на 16 місць державного замовлення було подано 46 заяв (минулого року 35).

За результатами вступних випробувань на ступінь «Магістр» денної 
форми зараховано 20 студентів: 16 осіб зараховано на державні місця, 4 - за 
кошти фізичних осіб.
ХТ-3; ХМ-4; ДХВШХ-2; ХМК-1;ПГ-1; ОМ-4; КП-1; ДСХД-4.

Зарахування студентів на заочне навчання відбувалося до 15 вересня.
Виявили бажання навчатися заочно на І ОР «Бакалавр» та зараховані на 

навчання - 3 студентів.

МДЖ -  2 студенти



ХВШ -  1 студент

На І курс скороченої заочної форми навчання на ступінь «Бакалавр» 
подано 16 заяв. За результатами вступних випробувань зараховано 16 осіб:
ХВШ-2; ХМ-2; ХТ-1; ХК-2, ДК-1, МДЖ -1. та 8 студентів будуть навчатися на 
відділі «Менеджмент соціокультурної діяльності».

На ступінь «Магістр» заочної форми навчання до КІПДМ ЛНАМ було 
подано 11 заяв. За результатами вступних випробувань зараховано 11 
студентів, які будуть навчатися за кошти фізичних осіб на відділах ХВШХ-2, 
ХТ-3, ОМ-2, ХМ-2, ДСХД -1ДГ-1.

Відповідальний секретар 

приймальної комісії КІПДМ ЛНАМ Іватра Г.О.




